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Um titulo que moralmente o campeão paulista de 47 pode ostentar desde que consiga derrotar o poderoso conjunto do River Plate. Este

realizou magistral campanha em 47, Levantou brilhantemente o titulo em Buenos Aires. O Palmeiras, por sua vez, foi um lidimo campeão-

em São Paulo. O choque assume grandes proporções. No clichê, Ramos e Rodrigues, dois grandes valores do River Plate i :t íifiS
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MUNDO ESPORTIVO r SEXTA-FEIRA, 16 DE JANEIRO DE 1948
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NOSSA OPINIÃO

ÜM ÃNn RRIIHANTE PARA 0 CORINTIANS
V »lt ¦*' ...  ..,;„„. um calcuda-

O balanço
liiins Paulista
gado bú dias
ilcm ficar ã margem

,1„ exercício financeiro do Corlji;

correspondente no ano de 47. Ulv"

eonlom dados interessantes, tine P»
do um comentário mais o eta

Q/yr^iA^cPôó

li., i. ii i.ijnssliinnliKmo cm São Paulo. P •

KSen.íunemc. por uma .mude reforma «urndo.

^ativamente, por parte dos nossos_ 
J™^;

uma orientação nova. calcada em «>eto«los P™

;'„,,„, estudados, com Planos ^««"f^ .'
O lato é deveras Interessantr porque m-v"u'',l ' 

.
?a o nosso futebo. um P"»-*»*™ 

„V"'compro
pnrclonar, no fuiuro uma situação "< rCaii«a-

ilcsaro..o econômico. Ninguém Ignora, < '

,„,,,,:„ Sc,„bç« .riS„;;rs rtTM.u-x 
CT.

SmdeS^^
naturalmente, sempre trouxeram o PanhoP
dos. Entretanto, é lógico que deninr0 *« ""' 

Tose
amplamente estudado, pondo em !»•'«ca "™s(i;ulo

lle 
'u„o 

comercial teremos um novo 
çico 

»«

nn progresso econômico do nosso , «nclpal l

te. Vemos examinado, por rnftis d "S\L 
ilbm o de

«•ülente fonte dv renda  o o P ofiss onansi

São Paul,. Provavelmente n nl. 11 .-» «» '

rica do Sn. lhe pode opor rlva.i da de nesteI 
^

, i,!...,'..„,riiie os nossos dirigentes jamais i
evidentemente, os ... _ nanijsta continua a s'-r
„„oixar-se porque o publico pauiii cllcrOB0

dos mais entusiastas r Ce™'0?0* _?'eraiidemen-
0 Blttni0 domingo, sol, «"^fSsado,

te desfavorável, com chuvas e s>a,m™° ao ;rclio
compareceu ao Pacaembu P^.^ssistrr Pr q
fl„ River Plate. cm escala relat vame oon)

São Paulo não teve. de c«ta w »' • ' 
fl Corin-

„ espetáculo. Mas. vo vendo ao balanço uc^

tians, cumpre-nos, inicialmente, loiivm o

do s.u presidente sr. Lourenço Fló J«m°Vu*„«„to.

Ju.S,te que soube, desde o primeiro

andado para execução do plano traçado, Achamos

, o todos os presidentes devem, preparar oc.tb

darío com antecedência, organizando-o antes ao

piorado, ao máximo, para CtecrfMO ™» ^a*

gastos. As despesas s»° 
f 

™ "nn'f 
apXnto„ um

Em conseqüência o 
gorinj»^Lapr exerctcio

saldo de cerca de 100.000 cruzeiros. Gmhde parte

«lesse saldo foi conseguido na sçrlc «lc excurso »au

c,u,f, Ta"^mfavorarei &»t""setor o Corintians
vo loi muito favorável. ;„Mt- ,.,..,,,„ «>ni trezen-
teve também um "superávit" que « Soii cm

to. mil cruzeiros. Portento ™J^fí™X* im-
sentou um saldo de ™0.000 eiuw condições

portaneta, certamente p club<eM, em ^

do lave, face as des) £ »« I 
0ortntUnBf

li/.ar no principio desta •»nP0,™"J?(l-X, 
de contra-

segundo apuramos, mantém o I» OPOfctto ue

,ar novos jogadores. Já ««, ¦"«* «guando, natu-
ções, inclusive um novo técnico. 0,,JV"ano,°uno 

de

S«tScTaíame^^rdTmonstTar 
que as nos-

Ela invadiu nosso recinto de

trabalho, cumprimentou-nos CO)-

diaZmsttta c scnteiK'0-.™ «« <""-
de velado cor de macaco,

quo se dizem mentores do nossa
futoból; nadinha da transferir a,
contenda. E eu, cumprindo meu,
destino, continuo no liaria. Não
sei por que não dão um joltlnho
no magostoso estádio, na "cancha"

da aludido. Poderiam plantar um,
bocadínho de grama nalguns lu-
ipirrs c atirar serragim nas bocas

,, „ iur- das motas, co mo a gente joga con-
Assim, fiquei ÇmnaW 

««»«££ <bQma 
,,„., 0ftI,tord«8 „0

Se não chovesse eu devo jotis nas ooonte-

ainecer cm repouso, pre; 
^"^^^Jlíciro Etzrl manda )a.
qàr areia. Veja vocG que absurdo,

norqua quando a gente passa pela
área tendo areia, acaba contando:
Oi' entrou areia... oooo! E par
talar desse cara, eu qur.ro fazer
um protesto, um veemente protes-
to O nosso "asspciatlon" foi se-

riamente nrcjudwado domingo por-
„u ele agiu mal, muito »<«'. ,"'-
is.simo! Fui apanhada pelo hste-

fano auand» na frente do mesmo

ÍT estava Gijo. Off-sidet No en-

lauto ele não tomou conheclmen-
to E teve coisas de amargar. Ima-
nine que os gringos sr. atiraram

no chão c não eram carregados
ara fora da cancha. E eles não

tinham, nada, nadinha. São pica-
ros esses gringos. Eles queriam
beber agua e cheirar um algodão-

Hnho que bolia até com a cabe-

ca da lente. E enquanto ficaram,
no chã", cies ganhavam temi»,,
¦ccnpcrando energias, irritando o

— 
'"Vai 

desculpar minha demo-

ra nesta semana. Eu estava espe-

rando a segunda exibição dos

gringos. Mas choveu e ficou Para
amanhã. Assim, mwlcomaUn
da livre.
ria permanecer cm repou

parando-me para a grande e;nbi-

cão. Assim, si) posse falar do íogo

que passou, do que domln«";,

quando, mais uma vez, pagando'pelo 
que não fiz, esfregaram-mo

Grande parte 
*,a 

lama co)„() se fora um sumo.
" 

Olhe, eu acabo me acostumando
com a lama. Todo domingo o a
¦mesma coisa. Chove, chove abun-

danlementc e eles, sim as caras

Ao meu amigo João Ramalho
Eu ainda não sei se a Portuguesa
vai jogar com o River Plate. Nao
sei, porque no momento em que
estou escrevendo esta, chove um

II» il?» OSWU www- — , „

apresentar bocado e também você esta, es-
vw «rganizaO. profissionais POfm 

aaScn?r =aa 
e - " 

;— 
-- 

^ 
| ^^^ Eslava m'pregado, ,ü-

S"ubantes 
resultados. Basta que .. «ua 

^»tc „_ 
perando. Mas^ houvessem care-

nhamos homens que tomem como_basc um fo, 
transferida a se- ,0 planos. E o 

f!^l-'ie^in'(
UKão scgina. Que trabalhem visando ap sa ^ 

^ c&mv&õ ar- Jfíomo 0 mais «*>*»*> >" "'^

uma receita favorável. gentínos. • contra os quais yoce ooheou em bruto. Deiao* que os

quer, eu quero e o publico tam- visit<nltcs 1&»**™-* XaqJfizcl
bem quer ver o quadro que con- (üavu imagine se um daqui ;«

Campeonato Paulista de

3 §

.2 BS,n n
a) O " o «o. w

o
vi *r*°> 2

^
s o

(S w

1X4 . 1X3 | 0X1 I 1X7 I 2X1
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SNacional , 2x3 , 0 X3 I 0X4 i 3X3 1 OXi l -~.v0 „vq g
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bem quer ver o quauru 4^ -¦¦¦ tfWm. »»«*i»«» 
fl 

<c,sicmu-

quistou pela segunda vez o tei- 4,e „qUilo... B ou 
f™*> 

™ 
{.

ceiro lugar no campeonato pau- nhm. qn0 os O^ngos falavam ^«

lista. Foi o River que me _fe* 
lem- í0 e até c^r^ojt^o^

•brar, porque sei que você está fnntn ele não•brar, porque sei ti»<-, »»««~  careço »«  ;>„„*„ 7? rii não
dando U, Para_ conseguir^o que t , a0 t«o««^»^»^

ft.pós a realização do ultimo

He Futebol, entre Portuguesa
tí.o certame são estes:

Col. Clubes
1 o _ PALMEIRAS 

-. • • • •
'>,' 

n __ CORINTIAN S • •;
ÍT0 _. PORT. DE DESPORTOS
4'o - S. PAULO 
5 0 _ IPIRANGA 
6.0 _ SANTOS 
7.o _ JUVENTUS
g 0_ PORT. SANTISTA ....

9 o ™ COMERCIAL 
10 o — NACIONAL 
11.0 — J ABAQCARA 

prelio do
:.;;uitista e

Campeonato Paulista
Corintians, os números

CLASSIFICAÇÃO

Jogos
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

S.o

Vit.
18
13
11
7
9
6
5
7
5
3
o

Emp.
2
4
5

10
'J
«J

7
ti
3
1
6
4

Der.
1

8
7
9

11
13
14
14

Y.V.
4
8
13
15
19
21
24
25
29
30
32

P.P

l.o
2.0
3.D

4.0
lí.o
O.o
7.0
8.0
9.o

10. o
ll.o

Palmeiras
Corintians
Portuguesa
tos 
São Paulo
Ipiranga
Santos ...
Juventus
Portuguesa
Comercial
Nacional
Jabaquara

de Despoi-

santista

ARTILHEIROS

13
15
19
21
24
25
29
30
32

Tontos

9.0

lO.o

ll.o

1.0
2.0
3.0

4.0
5.0

O.o

7.o

Servilio (Corintians) ..
Lula (Palmeiras) 
Pinga 1 (Portuguesa de
Desportos) 
Canhotinho (Palmeiras)
Leopoldo 'São Paulo),
Osvaldinho < Palmeiras),
VaUer (Ipiranga), Ni-
quinho (Juventus) e
Baltazar (Corintians) .
Nininho e Simão (Port.
de Desportos), Passari-
nho (Nacional). Ale-
niãozinho (Jabaquara)
o Cláudio (Corintians) .
Adolfrizes e Antoninho
(Santos). 

20
16

12
11

10

12.0

13.0

Cilas (Ipiranga), Lima
(Palmeiras), Romeuzi-
nho (Comercial) 
Brás Peixe e Rubens
(Ipiranga), Nenê e Rui
(Corintians), China (S.
Paulo) Bahia (Jabaqua-
ra), Jesus (Nacional),
Carbono (Juventus)
Neca e Teixeirinha (S.
Paulo), Zinho (Port.
santista), Renato (Por-
tuguesa de Desportos),
Brandâozinho (Jabá-
quara) 
Brandâozinho, Bota e

Moacir 1 (Port. santis-
ta), Leonidas e Remo
(S. Paulo), Honorato
(Comercial), Pinga II
(Portuguesa de Despor-
tos). Brandâozinho (Ja-
baquara) 
Noronha (S. Paulo),
Vacaro (Comercial), Bi-
bc (Ip.), Rubens (San-
tos), Milton e Charu-
to (Nacional), Luiz (Ju-
ventus), Duzentos (Por-
tuguesa santista), Artur

(Comercial) 
Caxambu, Maracai, Zel
ferino c Leonaldo (San-
tos), Russinho e Zé
Braz 'Juventus), Ca-

nhoto, Manoelito
EduardinhO (Comer-
dal) Vicente (Nacio-
ml), Milani (Corin-
tians), leso, Bauer e
Ferrari (S. Paulo), CaS-
tro (Ipiranga) e Cicia
(Jabaquara) .<

14 o Rui, Américo c Antoni-
nho (S. Paulo), Gui-
lherme, Barbosa e Moa-
cir II, Paiva, Silas e
Edclton (Port. santis-
ta) Mario Miranda,
Mantovani, c Turcão

(Palmeiras), Romeu,
Pixo Sturaro e Vai-
demar I (Juventus),
Natalino e Vtdde-
mar I (Nacional), Via-
na, Artur, Leandro e
Durão (Comercial), Ho-
lio, Djalma, o Fand
(Port. Desportos), Gar-
i-o e Bernardi (Ipiran-
ga.) o Baleiro (Jabaqua-
ra)  1

MARCADORES CONTRA
Tentos

l.o Espanador (Jabaquara) 2
2 o Belmiro (Ipiranga), He-

lio c Alfredo (Juventus),
Bugrc e Inglês (Nacio-
nal), Gambá (Jabaqua-
ra), Lorico (Port. Des-
portos), Turcão (Palmei-
ras)  a

há poucos dias era uma esperan-

ça era uma realidade. Depois, po-
rem, as coisas se modificaram. B
foi naquele encontro, no largo de

' São Bento, que verifique*, que
1 senti, como você estava magoado
1 pela negativa, que veio com os
' 

rionlatenses. Tudo estava certo,
tudo assentado. Depois veio uma
resposta negativa. E foi ela que
deixou você amargurado. Nao foi

uma decepção propriamente, mais

um abalo moral, em ver que o

Alfonso Doce havia afirmado por
telegram? a realização do jogo e

posteriormente suas palavras ;
não se confirmaram. Chego a
crer 0110 você teve uma impressão
muito" triste desse homem que me-
reeeu de todos a melhor considera-

ção. iUas, meu ainteo Ramalho, a

vida também tem dessas coisas.
Acredito, porem, que isto e pro-

nrio da luta que todos nós mante-
pios para conseguir o que deseja-
mos. E sem luta não ha glorias. L

você. meu caro. já o sabe, porque
a caia luta, na Portuguesa de Des-

portos, tem sido verdadeiramente
árdua, cheia de espinhos, por vc-
¦/.es ató désesperadora. No entan-
to foi nessa luta, duríssima, que
você logrou se impor, que você
destacon-se como poucos outros

conseguiram. E se não fosse a te-

nacidadc, o espirito de sacrifício,
a grande dedicação, sem duvida,
você não teria vencido e o clube

da Cruz de Aviz não estaria hoje
no plano, no invejável plano, em

que «e encontra, entre os três
maiorais do futebol paulista. A vu

da é luta, meu caro Ramalho. E
você não pode desanimar. por
mais difícil que seja a estrada por
mais penosos .oue sejam os obsta-
culos. E se você persistir, o que eu
não duvido, conseguirá o seu clu-
be maiores glorias, que serão
também do esporte paulista, o qual
ficará devendo a você, como deve

1 aos demais esportistas do seu
naipe, o reconhecimento pelo tia-
balho eficiente e desinteressado.
Do seu amigo vamssKnm0

compreendi, sim, porque sei que o

Etzcl não ê sócio do Doce na per-

contagem sobre a ^V^ada^

por isso mesmo nao devei ia f

Zhar para o empate 
^"^

mar os gringos ^omojejos^.
onze das onze mil virgens.
Bye'

Good

  ._::~-Z^3i

da
Gijo, o

18
16
15
13
12
10

7
5

lO.o Zezinho (Jabaquara)
ll.o Oberdan (Palmeiras)
12.0 Renê (Santos) 
13.0 Aldo (Nacional)
14.o Chiquinbo (Santos)
15.0 Doutor (Comercial)
16.0 Bizarro (Juventus)
17.o Rafael (Ipiranga) ,

RENDAS
Total geral do certa- 

^ ^
CERTAME DE ASPIRANTES

No único prelio do Campeona-
to de Aspirantes, o Corintians
venceu a Portuguesa santista, pe-
Ia contagem do 3 a 2. Com este
resultado, a classificaqao final
dos concorrentes ao certame dos

ARQUEIROS VAZADOS

8.0
9.0

Jura (Comercial) 
Andu (Portuguesa san-
tista) 
Mauro (Jabaquara)
Muniz (Juventus) ....
Ivo (Nacional) 
Caxambu (Portuguesa
de Desportos) 
Gijo (São Paulo) ....
Osvaldo (Ipiranga) ...
Bino (Coi intians) . • • •

Gols
. 49

ta categoria, passou a ser esta:
P.P.

42 .
39 !
38
34

28
27
21
19

5
6
7
8
9

10

São Paulo
Palmeiras
Corintians
Portuguesa
tos 
Ipiranga
Juventus c
Nacional
Comercial
Jabaquara.
Portuguesa

do Despor-

Santos

mtista

simpático guardião
e-TVi.rirt F C , considerado uni

dos' s completos de São Pau-

e dó Brasil, cm sua posição
dá-nos suas opiniões sobreoí^
tebol outros esportes c alguns

curiosos aspectos da vida:
1. Acha, Gioj, que entre todos

os dirigentes de clubes, sob <i ...

gestão esteve, o <P'« ,n*teJ™
causa admiração, quer V™V™
realizaeSes, quer pela maneira

cavalheiresca de tratar os^ oga-

doreSj ê o sr. Cícero Pompeu de

Toledo, atual presidente do tu

C°2 l 
Que. entre todos os era-

quês com os quais já jogou, o que
mais aprecia pela camaradagem
c delicadez, tendo com ele feito

melhor amizade, 6 Teixeirinha o

valoroso ponteiro-esquerdo sam

patdino. „,.,..
3. Que, entre todos os cia

ques estrangeiros que ja ¦ '

atuar, desde que conhece lutebol,

que lhe causou maior admira-

ção, pela técnica e pela disciph-
na, como jogador completo sol-

tedo o ponto de vista, foi Ante-

nio Sastre, a figura impar do fu

, tebol argentino.
I .1 Que, dos homens públicos
! mundiais, o que lhe deixou, sem-

pie viva impressão, como ex-

traôrdinario vulto da historia
universal, foi Franklin Delano
Roosevelt, o saudoso "Presidente

: da Vitoria".
5. Que, entre todos os homens

! públicos brasileiros, distingue «
I Brigadeiro Eduardo Gomes como
1 o mais altivo e nobre, pois o seu

desejo era que Eduardo Comes
chegasse ao posto máximo de

nosso país.
(i. Que, fora do futebol, sim-

patiza-se por Joe Louis, «otan"
do-o o mais completo pugilista Ut

iodos os tempos e seguindo, com

interesse, a carreira do famoso
"Demolidor de Detroit".

7. Que, nos seus momentos 01.

folga, gosta de ouvir um progra-
ma de musicas, principalmente
os lan-gos executados pela orques-
ira de Francisco Canaro. ,

8. Que, alem do S. Paulo Futebol
Clube, agremiação que deteiuie
cem absoluta dedicação, o Flimu
neuse Futebol Clube é o grêmio
de sua maior simpatia, i-'> lí1,1
sil.

0 Que, entre as ultimas n \«

luçÕe-S do futebol brasileiro, • '¦

mão surge-lhe como a de mame
expressão, afirmando que o Vo"
leiro da Portuguesa de Desportos
tem um brilhante futuro lio Min

boi nacional. ,..„,.¦¦
10. Que, de Iodos os craqu .s

que já viu atuar. Batatais, Donii
. ,,s, Tini, Carreiro, Noronha,,Hg
Lui/.'mhok Lima, Brandão, li.'*

eLeonidas são os maiotanão fu«

boi brasileiro, em sua opinião

15
20
21
23
28
30

-tf
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GRANDES VULTOS DO ESPORTE BRASILEIRO
OSVALDO KODOLFO DA SILVA (DINO)

¦'¦'.¦: ><*:??-'"•¦ r? ¦'%?X.\>?X^r-f'!+y-'?W?e'.V?<h -M ¦*¦

havia adquirido tanta popularl-dado, tanta fama, tanto ourtaz.
1912 foi o seu ano. Temporada,
portanto, do saus maiores glorias.
Regressou, ele, ao Brasil, e oon-
tinuou a sua espotaeulosidado,
ainda no Corintians. No Parque
São Jorge, formava, cie, com ,ían-
go e Brandão, a Unha media
mais sublimo doa gramados ban-
dolrantes e, quiçá, Uo Brasil.
Três homens quo .se entendiam
às mil maravilhas, oomproondoh-
do as intenções do um c de ou-
tio, nas jogadas que planejavam.
Desta maneira, havia uma unida-
de indestrutível • naquele trio. Na
formação da seleção bandeirante,
lá estavam Jango, Brandão e Bi-
no, empolgando, como titulares
da intermediária. Assim, Dino
tornou-se um grande vulto do es-
porte brasileiro. Mercê de sua
classe indiscutível, como médio
eficiente e capaz.

Ainda nos tempos do Espanha,

cm
chamado uo

hoje Jabaquara, Dino [tpnrccou.
no cenário esportivo pauli.sta No
juvenil, a principio, isto é,
líKif). Só em 1034 foi
esquadrão principal.

Desde logo, domons capa-1
cidade para se efetivar, não
mais cedendo o seu poste a joutrem, Já cm l!i.'ir>, era integrar»-!
te da seleção B, de nosso Estado.'
O mesmo aconteceu, todo.i tnos, |
até 1030, quando disputou as duas
pelejas derradeiras, nas flnallssl-!
mas com os cariocas. Qino fi-
oou, então, conhecido, como um
grande médio E, tão logo U-rmi-
nou a sua campanha na scieção
bandeirante de 1939. o Corintians
procurou engajá-lo. Conseguiu-o
em princípios do 1940. Neste mes-
mo ano, voltou a integrar ;, re-
presentação de São Paulo, tor-
nando-se vice-campeão brasileiro.
1941 foi, para Dino, bastante fe-
liz. Alem do campeão paulista,
pelo Corintians, aagrou-se, cie,

lambem, campeão nacionni, polo
seleção paulista, 1942, então li;-
vou-o ao mais cxcclso posto do glo-
rias, porquanto, assonhoteundo.
so do titulo máximo do futebol
de nosso pais, Dino foi considera-
do, conforme já frisamos, a figu-
rn mais evidente da asa-media di-
nita, no Sul-Americano de Monto-
viciou, Dino teve, portanto, mo-
montoB de julillo imenso, quo co
toa iam seus esforços, quando do
fendla, ainda, o humildo ISspn
nha. Hoje, Dino conta .'{2 anos clc
Idade. Voltou a disputar partida:
do vulto, no campeonato de 47
como dono absoluto da asa-me-
dia esquerda do Corintians, dei-
xando o titular, Aleixo, para trás
Naquela estupenda vitoria do ai-
vinegro sobre o Palmeiras, que-
brando-lhe a invencibilidade, Di
no teve nova consagração, por
tando-so como elemento numen
um do gramado, com uma atua
ção digna dos maiores elogios,

ÜMmiàaf-

MARCA FABRIL DA MELHOR CaSIMIRA DO BRASIL

RUA BENJAMIN ÇONSTÂiMt/ 48 ^ PRAÇA PÁS^BANDEIRAS, ¦ 47
i ^^w ..-,..

Aos Clientes do íaterior e de outros estados*.
I Se tiào eucoirtrareni TECIDOS N O B I S em sua cidade;
peçftm amostras diretamente á R, BENJAMIN CONSTANT, ^

S. PAULO _— que ser&o prontâinçBte^ ^tendidos.

/No Campeonato Sul-Americano
de Futebol, de 1942, realizado em
Montevidéu, um elemento desper-
tou intensa curiosidade entre os
esportistas uruguaios. Defensor
<la seleção brasileira. Era Dino.
Um rapaz magro, alto, que à pri-
meira vista, dava impressão de
autentico "perneta". Sua primei-
ra partida, no entanto, provocou
entusiasmo incomum, entre os
torcedores orientais. Sucederam-
r;e os compromissos do Brasil e,
com eles, surgiu a consagração
clc Dino. Formando, com Afonsi-
jiiio e Brandão, o nosso t.erceto

intermediário. Craque na mais
completa concepçfio do vacabulo,
era o que se dizia nas rodas es-
portivas de Montevidéu, como já
o reconhecêramos cm nosso pais.
Aquele rapaz era magrinho em
sua constituição física, mas gor-
do em virtudes o classe incontes-
taveis. Dino tornou-se uma_ das
sensações do certame, senão a
maior atração. Cotaram-no, en-
tão, os críticos o aficionados uru-
guaios, em geral, o mais comple-
to médio esquerdo do Sul-Ameri-
cano. Figura brilhante e eficaz,
como um dos sustcntaculos de
nossa representação. Nunca Dino
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] A razão * simples) As means de aço Fiel I" '" "^ITJ^^
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Meu trabalho rende muito mais

DESDE QUE USO MESB FIEL

razão * simples! As means de bço Fiel
são construídas com o objectivo de fa-

cultar um grande rendimento no trabalho!
Sua "altura anatômica" permite a pessoa
que trabalha uma posição rupousante. Há
um tipo de mesa Fiel para cada espécie de
trabalho: munidas de cofre, com dispositivo
cscamoteável para máquina de escrever com
gavelão arquivo para pastas. Por todas essas
características as mesas de aço Fiel facilitam
o trabalho, tornando-o ameno c produtivo.

moveis dé aço piei, s. fi.
R. MARIA MARCOUNA, 848 • TEL 9-5544 • S. PAUIO
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Em todo o território nacional, podem ser encontra-
dos prestando serviço eficiente, os refrigeradores da
fábrica BACCELLI. — Agora, E BACCELLI & CIA.
LTDA., com a instalação de mais uma tabri-
ca em pleno funcionamento, tem sir

produção duplicada.
consulte 0 MENTE mais próximo

LTDA
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Valdemar Fiume íto o craque absoluto da temporada — Oberdan é novamente o maior arqueiro.
foBrasii 

" '"b""ataque 
luso em grande evidencia - Baltazar representa o Corintians - Bauer supe-

rou Brandãozinho - Simão, a maior revelação do ano - O selecionado B na classificação de,
MUNDO ESPORTIVO Wlhon IL Mmara

Finalmente, imigofi .eitorcs,* arru!
i.stamos com a seleção geral cio
•ampeonato <lc 19-17. te com o
craque, também. Depois de um trn-
bnlho caprichoso, checamos n cias-
siflcaoiio final. Cremos ter agido
com absoluto imparcialidade e
justiça. Esperamos :i concordância
de nossos leitores Certos de que
todos terão satisfação ao se do-
pararem com o selecionado e »
craque, Porque não fizemos umn
escolha de ultima hora. Esse sele-
cionado c o resultado das trinta c
duas seleções que constitulmo». a
cada rodada. O* mais vezes elei-
tos ai estão cm seus postos. Não
houve a menor pretensão de pro-
teger este ou aquele craque ÊPte
eu aquele clube. Os que vêm acom-
ganhando n nossa seção não 1is-
•ordarão da decisão. Principal-
mente porque terão notado o cri-
tciio que adotamos durante todo
o certame. Em varias posições, há
empates. Optamos por aqueles
neste caso, cujo papel teve influen-
cia decisiva na campanha de seu
clube. Enfim, passemos ao que ê
real.

OBERDAN

de ^v, está Oberdan. O atlético
guardião voltou, cm -17, às suas
mais gloriosos jornadas. Aquela
sua proeza, do atravessar cinco
partidas sem conhecer o balançar
do suas redes será uma grata
lembrança para os palmelrcnses
E depois continuando Oberdan
°ra sua reasecnsão, tornou-o o ar-
queiro menos vazado. Está. no-
vãmente no apogeu de sua forma.
O goleiro numero um do Brasil,
indiscutivelmente. Seus rivais mais
liretos no certame paulista, fo-
rum Cnxnmbu Bino e Osvaldo.
Oberdan superou a todos. Está
isolado na liderança. Para esse
posto não há discussão. Oberdan
o ocupa com inteiros méritos.

CAIEIRA

Tivemos três zagueiros direitos
em projeção: Caieira. Domingos e
Artigas. No entanto, Caieira pri-
mou pelo maior numero de parti-
das empolgantes. So bem que o
"Mestre" 'Da Guia tivesse, ainda,
demonstrado absoluta eficiência.
Caieira teve rasgos de maior luci-
dez. Dificilmente se viu uma par-
tida medíocre do valente defen

Iodos os seus passos fumuj ft
dos pela excelência. Como figura
altamente significativa para o
campeão. Patenteando encontrar-
se, novamente, no auge Porque
1947 assinalou uma de suas mais
brilhantes jornadas. Ainda quan-
Io o Palmeiras perdeu sua inven-
cibllldado, frente ao Corintians,
numa tarde negro para os seus
defensores Caieira surgiu como a
figuro mais saliente no rotangulo
esmeraldlno do Pacaembu. Desta
maneira, a posição lhe cabe, sem
contestação.

RENGANESCHI

A corrida para disputa da zaga
esquerda da seleção, foi das mais
sensacionais, Renganeschi, Nino e
Moacir foram os três concorren-
tes. Chegaram empatados, à reta
final. Se Moacir foi o melhor za-
gueiro esquerdo do turno, Renga-
neschi o foi cio returno. Nino este-
ve, sempre, num mesmo plano.
Nunca falhou. Tornou-se o mais
regular dos três. No entanto, va-
mos preferir Renganeschi. Por
seu maior fraquejo e experiência.
O zagueiro argentino transformou-
se, no returno, naquela muralha

RUI

Também na asa-media direita
registrou-se um empate. A exem-
pio do primeiro turno. Quando
Rui e Nené chegaram juntos. E
são os mesmos, agora. Persegui-
dos, mais diretamente, por Luizi-
nho. Mais uma vez, damos nossa
preferencia a Rui. Pela missão es-
pinhosa que teve, quando falharam
Bauer o Noronha Ele se encarre-
trava de cobrir as falhas dos com-
panheiros. Chegou a jogar sozinho,
pela intermediária, no primeiro
turno. E' tudo isto. porque possui
a classe necessária para tal. Que
lhe dá alento, fortalecendo-o nas
ocasiões precisas. Rui foi o cie-
mcnlo mais eficaz do São Paulo,
em lodo o campeonato.

EAUER

No arco, como não podia deixar sor palmeirense. Porque quase exuberante de 40.

Êâtógjesa»
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Novo empate. E, este, no co-
mando da intermediária. Bauer e
Brandãozinho. Enquanto Bran-
dãozlnho so destacou, elogiavel-
mente, no primeiro capitulo do
campeonato, Bauer voltou a ser o
grande centromedio do 4G, no se-
gundo. Elegemos o centromedio
luso no selecionado do turno. E'
justo, portanto, qu? elejamos
Bauer, agora, por sua magnifiecn-
cia no returno. Nessa etapa derra-
deira do certame, Bauer brilhou.
Assenhorcou-se, outra vez, de toda
a sua pujança. Ganhou em subli-
midade, enquanto Brandãozinho
perdeu grande parte de seu dina-
misir.o. A intermediária tricolor
tornou-se a potência do bieampeo-
nato. Por isso mesmo, Bauer se

. garbosa o triunfantemciiVc, pcltí-
1 jas, cuja conseqüência, não raro,

foi a vitoria do suas cores. Com
aqueles saltos felinos, cabeceando,
acertadamente, para o lugar ondü
se encontrava o companheiro me-
lhor colocado Nininho não tem
rival em nossos gramados. Soube
desfazer, com galhardia, a ameaça
de Loonldas, que surgiu, em Buaa
primeiras partidas, como o Leonl-
das grandemente aplaudido pelo
publico brasileiro. Nlninho ofuscou
o brilho do "Diamante".

PINGA T

Poderia haver dificuldade para
escalar o moio-osquerda. Temos
valores cm abundância, nessa po-
sição, conformo já tivemos a opor-
tunldade do comentar. O maior
duelo teve como protagonista, Pin-
ga I o Lima. As derradeiras pele-
Jas do "garoto de ouro" no en-
tanto, não foram pontilhadas pelo
virtuosismo das precedentes. Pin-
ga I foi quase sempre, o mesmo,
em suas apresentações, Pratican-
do um futebol técnico e vistoso, o
atacante luso soube brindar os nfi-
cionados bandeirantes, com exibi-
ções de real preciosidade, com-p
elemento absolutamente categori-
zado. Pinga I, deste modo, pernia-
nece em seu posto.

SIMAO
Canh<»inho converteu-se no ata-

canto mais vivo c brilhante do
campeão. Todavia, o "malabans-
ta" do Parque Antártica revezou
na meia c ponta esquerda. Simão
não chegou a falhar. Todas asnato. lJor isso mesmo, cm^i ^. nau iiki,«« 

credencia à vanguarda, no duelo suas partidas serviram para con-
• ._ ,i_ -„„(„ Ar. í.on. ..«^..í_l« ^nnmiistnndo a POSlCaC),
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Essa historia cio "campeai;'' che-
ga a deiar a gente meio atrr.pa-
lhado! Domingo ultimo, como se
sabe, na preliminar do iogo São
Paulo x River Plate, jogaram os
quadros amadores da Portuguesa
cie Desportos e do Palmeiras. Os
alviverdes sagraram-se campeões
amadores ila Capital e posterior-
mente, do Estado, ;;o vencerem os
riopardenses. na "melhor de ires''
E acontece que muita gente não
quis dar valor ao quadro yaimei-
rense, afirmando que u Rio Pardo
era superior e merecia ter vencido.
Arranjaram um punhado de |usti-
ficativas para a derrota de cam-
peão do interior. Acontece que a
Portuguesa de Desportos, já r.o pri-
meiro tempo da peleja de domin-
go, vencia por 4x0 Depois de mui-
to suarem, num eslorço ti único, os
amadores do Palmeiras consegui-
ram marear dois tentos. Foram
vencidos por -4x2. Vitoria bonita
dos lusos, sem duvida. Mas os
inconsolaveis sempre npreveitam
do ocasiões como estas paro faze-
rcrn os seus venenos, ?umo aque-
le que viu a derrota c!o alvworde:"O tal campeão hoje jogou com

apenas onze jogadores.
lhes o André Garcia. E
cies não vencem. Que
peão!"...!!!...

Faltou-
com onze

cam-

O HONOR ATO BRANCO...

O TÍNTUREIRO..

João Etzel gosta de se
istá mesmo c

sobre-
inven-

O
sair. O homem
cido de que é o tal. Todo o que
laz. ele acha que está bem feito.
"Ah. eu sou o numero um! ' O

i homem, domingo ultimo, quando
entrou em campo para arbitrai a
peleja São Paulo x River. fjí re-
cebido com estrondosa vaia E
sabem por que? João F.tzol esta-
va trajado "elegantemente'"' Ca-
misa amarela, com sola e pinhos
pretos. Calção branco, com listas
vermelhas. E. para comp'etai. meia
verde, amigos leitores, eom «;.pa-
tos brancos. Bela tanta.na! R co-
mo ele eslava "formoso''1 Também,
o carnaval está ai. Deixa o hon cm
ii se preparando, coitado! Tidavia.
um "cara" da torcida foi mais es-
pirituoso, que. logo à chegad? de
Etzel, exclamou: "Olha o ünturei-
ro"... Não é preciso dizer mais
nada... E que 

"belo tinlureico!,ni

Loustau. domingo ultimo ckcep
eionou a todos quantos se t-ncon-
travam cm Pacaembu. M"-:m¦"¦ por-
que o consagrado ponteúo orgen-
tino desfruta de grande cartaz em
nossa Capital e havia mesmo ge-
ra.l curiosidade em torno cie sua
apresentação. Principalmente per-
que, alem de campeão argentino,
Loustau vinha ostentando o ealar-
dão de campeão sul-ameri.iano. co-
mo uma das maiores atrações do
certame de Guaiaquil. O rapaz foi
autentico fracasso! Não te? uma
jogada que pudesse justificar a sua
classe e os títulos que ostenta! A
saida, observamos este dialrgo:

"Você viu só. o Comercial dis-
pensa o Honorato, e o River Pia-
te, campeão argentino o contratou!

Não entendo o que você quer
dizer!

Então você não viu o
íiorato?

Só se era o Honorato
Pois, me disseram que

lc era o Honorato!
Ora, meu amigo. Aquele err o

Loustau-, campeão sul-americano!

para a conquista do posto do cen-
f*ncnedio.

VALDEMAR FIUME

Chegamos à asa-media esquerda.
Ond- vamos encontrar a realida-
de do uma consagração. Valdcmar
Fiume. Figura altiva e notável. O
elemento mais primoroso, na cam-
panha do campeão. Suplantou me-

sagrá-lo, conquistando a posição,
no selecionado. Revelação gigante
de 47, Simão ultrapassou a expec-
tativa. Pois, dos estreantes no fu-
tebol paulista, apenas ele consc-
guiu um lugar na seleção. Isto tem
múltipla significação para Simao.
Porque evidentemente, tornou-so
o melhor ponteiro dos gramados
bandeirantes. Superou essa expies-
são que é Teixeirinha. Logo, sur-

panha uo campeão, s3up1u.111.uu ...¦--, suu >íu^- *. *»..«—»..——¦ — -^ •
lios de cartaz e valor inconfundi- ghi novo astro do futebol paulista

... i.„ „ o.f^ne „ „.,„ir,nni T^ni-otip ia nao se pode
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CRS 500,00 (OUÍNHENTOS CRUZEIROS)
QUEM SERÁ' O ARTILHEIRO BRASILEIRO DAS TEMPORADAS

INTERN ACIONAIS ? 
(nome do craque)

ASSINATURA DO CONCORRENTE 

(bem legível)

ENDEREÇO
(rua e numerei)

Recorte e preencha este cupão, remetendo-o para MUNDO ESPORTiVO

à rua Felipe de Oliveira, 3G, 3.o andav. A.visamcs que não deve ser apcnt:.dt

nenhum jogador pertencente ao Boca Juniors e River Plale. O concurso

terminará após o ultimo jogo do Boca Juniors em S. Paulo, que será contra

a Portuguesa de Desportos. Os concorrentes poderão indicar qualquer dos

jogadores do S. Paulo, Corintians, Palmeiras e Portuguesa de Desportos
valendo no computo geral também o jogo das seleções marcado para o dia 25.

»

veis, como Noronha e outros.
Clássico o tenico, constitui uma
segurança para o Palmeiras. Acri-
gantando-se em iodos os seus com-
promissos. Tornando-se. por isso
mesmo, constantemente aclamado
pelos aficionados paulistas. E, a
bram daquela noite inesquecível
para Fiume. em que ele teve Ade-
mir pela frente. Todas as prima-
zias lhe pertenceram no duelo com
o formidável atacante. Isto signi-
fica muito para Fiume.

LULA

Quando Cláudio fez aquela es-
tupenda exibição contra o Pai-
meiras, pensou-se que o consagra-
do ponteiro corintia.no passaria a
frente de Lola Contudo somente

I naquela tard- memorável para os
coriantianos, Cláudio soube eviden-

I ciar as qualidades e virtudes tecni-
• cas inegáveis (pie possui. Es*ava

escrito, portanto, que Lula senao
ponteiro do campeonato. Sc nao
pô'le alcançar a projeção do pri-
meiro turno. Lula., ninda as-s-im,
foi mais produtivo e eficaz. Pena
que tenha cessado o funcionamen-
to do "canbãozinho", durante sete
partidas. Não queremos, com isto,
absolutamente, netrar ao "bailari-
no" seus méritos como artilheiro.
Apenas desejamos frisar, também,
ser Lula um marcador dos mais
ativos. Seus portados constituem
espantalho para os arqueiros. Co-
mo ficou provado, no decorrer do
certame.

BALTAZAR

Estamos, agora, na posição em
que nos faltam valores. Não temos,
em São Paulo, um meia direita
com apreciáveis dotes técnicos.
Todos eles são mais dinâmicos
que clássicos. Baltazar o Pinça TI
terminaram empatados em nossa
relação. Vamos escolher Baltazar.
O niria corintiano poderá parecer
não ideal para a seleção. Porem,
foi o mais regular do campenoato
So Baltazar falhou nas ultimas
partidas, teve momentos do pro-
cisão, anteriormente. Como ele-
monto sumamente útil para o ai-
vinegro do Parque São Jorge. Por
varias vezes. Baltazar portou-se
e 1 r g a n t e m e n t e, cor.stituin-
do-se, quase sempre, em "chave"
dos triünfos do vice-campeão. Daí.
a nossa pendência pelo defensor
corintiano.

NLNTXirO

No comando, aparece Nininho.
Se bem que Servilio tenha sido o
artilheiro. Nininho foi mais cen-
troavante que o baiano. A sua cias-
sificação responde por sua cs-
plendorosldade. Porque Nininho
chegou a assombrar. Disputando,

o nacional. Porque 3a nao se poch
discutir o valor que é o jovem pon-
teiro pernambucano. Com apenas
dezoito anos de idade, um futuro
grandioso lhe está preparado. Na
sua mocidade. reside o principal
seyrcdo do sua consagração. _

Ficou assim constituída, pois, a.
seleção do campeonato: Oberdan;
Ceieira o Renganeschi; Rui, Bauer
e Valdcmar Fiume; Lula. Baltazar,
Nininho, Pinga I e Simão.

Como já nos referimos, VALDE-
MAR FIUME é o craque do cam-
pêonato. Porque foi o jogador que
irais so salientou, durante 32 ro-
dadas. Como elemento altamente
sublime para o cav.ipeão.

Quisemos, também, organizar
uma seleção B, do campeonato.
Formada pelos elementos que se-
cundaram os acima referidos. Por.
que elos também tiveram seus me-
mentos de preciosismo, como V>
brant.es colaboradores para os tii-
unfos de suas respectivas agre.nun-
ções. Na meta, colocamos Bino,
que surpreendeu, neste campeona-
to. como um dos baluartes do Vi-
ce'-campcão. Domingos Da Guia
ocupa a zaga direita, como outra,
fortaleza do Corintians. Na zaga
esquerda, surge Nino, o zagueiro
esquerdo luso que surpreendeu,
também. Para a asa-media. direita,
Nenê, o excelente médio santista,
6 o indicado. O comando da inter-
mediaria cabe a Brandãozinho, o
jovem e valente defensor da Por-
tuguesa santista. Noronha é o me-
dio esquerdo, mesmo porque VOl-
tou a jogar com segurança, no re-
turno. Para a ponta direita, Ciau-
dio desponta como o mais capa-
citado. Pinga II. outra surpresa,
no campeonato que passou, e o
meia direita.. Servilio comanda a
ofensiva, pelo papel predonderan-
te que teve na campanha do ai-
m-gru do Parque São Jorge. Lima
mercê de sua nova ascensão, após
um período pouco lúcido, coloca-se
na meia esquerda. Canhoünho
completa a seleção, como a. figura,
mais notável do quinteto ofensivo
palmeirense.

E' esto, portanto, o selecionadoj
Bino; Domingos e Nino; Nene,
Brandãozinho e Noronha; ClaudlO,
Pinga II, Servilio, Lima e Canho-
tinho.

Queremos, aqui, felicitar a todos
os valorosos integrantes de nos-
sas seleções, reconhecedores de
suas labutas em prol do engrancL-
cimento esportivo de São Paula e
do Brasil.

I't)
0 Um semanário

dos esportes
completo
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v/ue saudados sontirain os adep-
tos sampoulinos, dos campeonatos
do 1945 o 4G! Campeonatoa de pa-
ladar agradabüissimo paia os tri-
colores! Com o sabor de duas con-
quistas cnaltccedoras! Quando
tudo organicamonte funcionava
bem! Sempre alegre e festivo, o
São Paulo vangloriava-se. constam
temente. Nunca se entristecia. Por-
que gozava da mais completa sou-
de. Com todos os seus órgãos em
perfeito estado. Desta maneira, sa-
dio e forte, o tricolor deixava ;iba-
tidos os seus adversários domina-
dos pela enfermidade da derrota.

Esperava-se que, em 47, peima-
nccerla a robustez do bicompeão,
De repente, porem, ele sofreu uma
sincope. Começou a cambalear. Não
conseguia se sustentar de pé Sen-
tindo uma fraqueza incrível. Per-
dendo, assim, todas as forças pa-
ra caminhar com decisão A ca-
ua passo, uma nova queda. Jus-
tificou-se essa inércia s decaden-
cia do São Paulo, com a saida de
Luizinho e Sastre. Duas precosas
substancias que fortaleciam, sobre-
maneira, a constituição sampauli-
ma. Até hoje, queixa-se, amar-
gamente, da falta daquelas duas
potências do bi-campeonato. Evi-
cientemente, Luizinho e Sastre da-
vaxn uma existência mais fecunda
ao tricolor. Influindo, decisiva-
mente, nas suas mais gloriosas jor-
nadas. Luizinho e Sastre, só com
sua consumada experiência, ame-
drontavam os mais valentes adver-
sarios, Não receamos, pois, cm con-
ceber essa justificativa dos compo-
nente.s da família sampaulina.

Experiências continuas foram
feitas, a fim de se apurar os subs-
titutos ideais para os dois famo-
sos jogadores. Ferrari-Ieso, Bar-
rios-Ieso, Ferrari-Americo, Bar-
rios-Amcrico, as duplas organiza-
das. Nenhuma correspondeu. Fal-
tava-lhes o traquejo e a lucidez de
Luizinho e Sastre. Jamais conse-

guirnm, aquelas alas, produz» o
suficiente para fazer esquecor Lui-
zinho c Sastre. Chegou o cnmpeo-
nato de 47. Nenhuma resolução
tinha, ainda, Joreca, com relação à
ala direita sampaullna. Ferrari,
Barrios, leso e Américo iam se re-
vezando. Sem jamais convence-
rem. Surgiu, então, uma formula.
Seria o remédio milagroso. Joreca
pensou cm China e Neca. Dois va-
lores tidos como excelências do fu-
tt-bol carioca. Seriam, eles, a "cha-
ve" salvadora. Foram conduta-
dos às vésperas do jogo com a Por-
tuguesa de Desportos. Cornprcjnis-
so que poderia ser decisivo para o
tricolor. China o Neca chegaram,
treinaram uma única vez e foram
lançados contra os lusos, numa
aventura o desespero de Joreca.
Resultado: China e Noca, ainda
desambientados, não chegaram a
empolgar, se bem que ambos ti-
vessem patenteado virtudes de era-
ques. Provimos uma derrocada dos
dois atacantes. China e Nccí não
poderiam participar, tão logo, de
uma jornada do São Paulo Seria
uma temeridade. E, não falharam
as nossas conjecturas. Porque
nunca China e Neca atingiram o
máximo. Talvez aquela precipita-
cão em lanjvá-los, desesperada-
mente, num jogo, sem o neeessa-
rio ambiente, tenha colocado um
ponto final na carreira dos dois
jogadores. Porque, não seria pos-
sivel que ostentando bom cartaz
na Guanabara, China o Nesa não
fossem elementos aproveitáveis.
1948 poderá ser o ano de China e
Neca. Aguardemos. Todavia con-
tinua sem solução o problema da
ala direita sampaulina. Porque
Ferrari não é o ponteiro ideal. leso,
com um companheiro de melhores
virtudes, terá campo para dosem-
baraçar-se. Porque o jovem meia
possui, inegavelmente, qualidades
eméritas que o poderão consagrar.

Saverio merece um top;co, neste

comentai 10. fouco se acreditava em
que Piolim seria esquecido. No
entanto, esta convicção foi lomun-
do conta dos sampaulinos, Saverio
transformou-se em baluart. da
equipe. Não se reclama a falia.de
Piolini. Contrariamente a Luvinho
e Sastre, cujas figuras são re'em-
brados, continuamente. Saverio
chegou a superar Rengfmeschl no
primeiro turno. E prosseguiu em
sua segurança, no returno. Pe> ma-
necendo numa uniformidade de
exibições. Se teve partidas falhas,
estas foram mínimas. O São Pau-
Io não pensa em contratar outro
zagueiro direito. Insisto, porem, em
encontrar outra ala direita. Logo,
Saverio deve se orgulhar de ser
servido, com exatidão, ao ceu clu-
be. num de seus momentos mais
anguslio.sos.

Convém não nos esquecermos de
Leopoldo, na magra campanha do
São Paulo, em-47. O rapaz tornou-
se fator preponderante nos min-
goados sucessos do bicampeão. Em
dez partidas disputadas, Leopf Ido
fez balançar, dez vezes, as redes
adversárias. Talvez se participas-
se de todos os compromissos do
quadro, Leopoldo ultrapassaria Lu-
Ia ,e Servilio, na tabela de ai ti.hei-
ros, Empates e vitorias deu, o ]o-
vem atacante, ao tricolor. Fvitan-
do, deste modo, tremendas catas-
l roles.

A intermediária sampaulino no
primeiro turno, foi uma decepção.
À exceção de Rui. Aliás, queremos
ressaltar, aqui, também, o nanei de
Rui, na temporada. Primoroso ao
extremo, nunca o consagrado me-
dio titubeou. Ele, somente, consti-
tuiu uma fortaleza no esquadrão
sampaulino. Disputou com sobera-
nia e altivez. Foi o elemento mais
eficaz do São Paulo. Referindo-nos
à linha media, como dissemos, a
sua produção decaiu, visivelmente,
no primeiro turno. Isto contribuiu,
ainda mais, para o debaele da equi-

pe. Coniedidamenle, contudo. Bauer
0 Noronha foram se assenhoreando
do sua magnificência. O mesmo
virtuosismo que os consagrara no
cenário esportivo nacional Volta-
ram a exibir toda a pujança de que
são capazes. Na segunda etapa do
campeonato, passou a :>er conside-
rado, novamente, o melhor trio fi-
nal de São Paulo e, quiçá, ..Io Bra-
sil.

Ao .se analisar o desempenho dos
outros componentes do esquadrão
tricolor, nota-se, forçosamente, que
Uijo deixou de ser aquele arqueii o-
espetáculo do bi-campeonaío, Mas,
nas ultimas pelejas disputou com
eficiência. Principalmente no der-
radeiro cotejo, contra o Corintians.
Remo c Teixeirinha jamais chega-
ram à esplendorosidade de _G. lei-
xeirinha se viu ofuscado oor Si-
mão. Entregando o galardão de
melhor ponteiro paulista, ao jovem
defensor luso. Remo,-nas ultimas
refregas, ainda evidenciou seu di-
namismo e classe apreciáveis.
Quando muita gente pensava que
sua carreira estava encerrada. Não
raras vezes ouvimos isto, fia boca
dos entendidos. Remo, porem, cie-
monstrou que ainda tem forçai pa-
ra empolgar Leonidas teve una
historia diferente. Surgiu, nos pri-
meiros encontros, com inigualável
vigor o classicismo. Para perder,
novamente, tudo, mais tarde. Já
falamos sobre os outros jogadores.
E, assim, encerramos a aprecia-
ção da jornada do São Paulo Fu-
tebol Clube, na temporada de 47.

Resta, agora, aguardaiines o cor-
tame de 1948. Com otimismo e
confiança. Certos de que nevos
elementos de valor sejam engajados
nas fileiras sampaulinas. Princi-
palmente para o ataque. Porque
a defesa não precisa de modifica-
çõos. Os seus componentes foram
ura bloco rijo e solido. Há. na
vanguarda, todavia, a fragilidade.
Confiamos em que a diretoria tri-

color saiba envidar esforços no
sentido de contratar verdadeiros
expoentes para o ataque. Dando-
lhe toda a potencialidade d«.- 4(j.
Se bem que não serão encontrados
outros Luizinhos e Sastres. 1948,
portanto, surge como uma nova
esperança para a famiha sainpau-
lína. Acabará a fraqueza, para dar
lugar, mais uma vez, ò robustez.
Então o São Paulo voltará a t-rre-
batar multidões. Com aquele aca-
demismo anterior. Outras subs-
lancias mais fortes, dar-lhe-ão ou-
tra vitalidade. Porque, com no-
vos atacantes, o São Paulo recupe-
rara toda a sua energia quo o
enalteceu, sobremodo, no cenário
esportivo nacional. Desaparecerá a
sincope e se reerguerá o impulso
para trilhar, novamente, o cami-
nho da gloria.

O esgotamento nervoso que
se acompanho cie impotência
sexual e de memória fraca de-
ve ser combatido pelo Tônico
Nervo. — ótimo fortiflcanlo
dos nervos. O Tônico Ncrvet
é receita de um medico cs-

peclalista,

As Bronquitcs (Asmaticas, Cm-
nicas ou Açudas) e as suas muni-
festações (Tosses, Rouquidão, Ca-
tarros, etc ). assim como as
GRIPES, são moléstias que ata-
cam o aparelho respiratório e de-
vem ser tratadas com uni medica-
mento enérgico que combata o
mal, evitando complicações graves,
O SATOSIN contendo elementos
antlsscticos, peitorais, tônicos, rc-
calcifcantes e modifieadoro do
organismo é o remédio Indicado,
Procure hoje o seu vidro de SA-
TOSIN nas boas farmácias e dro-
garias.
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OS PRIMEIROS SEIS PERFIS
UMA GALERIA DE HONRA

Personalidades marcantes do futebol de São Paulo - Traços peculiares de alguns homens que faze-
Pei sonalidacles ,u. .j.^ ao i 

^ ^ Um saneamento natural que se processa, para o bem-estar do

DE
ratn do esporte uma causa
futebol paulista

a sua
A galeria será completada — Pretendo não esquecei

galeriapossui
Certa vez, conversando com um dos mais ai-

tos mentores do esporte de São Paulo, veio à bal.
Ia ií velha questão do dirigentes sem escrúpulos
e sem envergadura, praga que contamina, de pre-
lerencia o futebol. Disse-lhe da minha estranho-
Ui 0 por ver ao lado de homens de bem, verdadeiros
rebotaihns da sociedade, homens de passado pouco
limpo e ate com passagens pela policia, condena-
dos por falcatruas. O alto menttor, porem, sorriu,
concordou c argumentou: "Já foi pior" Houve um
tempo em que os homens de bem, den-
lio do futebol paulista, eram contados nos
dedos. Hoje, Inversamente, os maus elemen-
tos é que se. tornaram raros. K porque são
poucos, vivem «viçados pelo dedo acusador da cri-
tiea, pela vigilância constante dos bem intenciona-
dos verdadeiramente cercados num circulo de ler-
ro. O que aconteceu com muitos e o que acontece-
rã infalivelmente com todos esses monstrengos so-
ciais ã. frente do esporte, é apenas questão de tom-
po. Ksses que ai estão, ainda resistem. Resistem,
mas sentem que o meio não lhes pertence e não os
aceita. Acabarão saindo. Naturalmente. Saneando
o ambiente. Concordei com o alto mentor. Porque
eu lambem sinto que o panorama está melhor. E
que melhorará mais ainda. Neste rápido comenta-
rio desejo destacar algumas figuras do esporte que J
conheço mais intimamente, iniciando assüm uma,

galeria, de honra, que deve morar na lembrança e
nas emoções do publico esportivo. São homens que
so dedicam ao esporte com todas as forças de uma
inclinação pura. São, portanto, beneméritos do es-
porte!... _ . , .

ROBERTO GOMES PEDROSA — Presidente
da Federação Paulista de Futebol. Um amador pu-
ro, conservando intactos todos os princípios de
uma. escola que deu ao Brasil os maiores vultos
do seu, esporte. Homem de idéias e de ação, Ro-
barto Gomes Peãrosa é, principalmente, um homem
dentro da realidade. Conhecendo o ambiente, rara-
mente procura soluções frontais para problemas
eternizados. Prefere marginai- a questão e chegar
to objetivo com segurança, embora levando mais
tempo. Por isso, chega a extremos no que concer-
te ao exame dos detalhes. Ai está, para cxcmphfi-
'ar, a sua decisão para acabar com o amadorismo
narrão no futebol do Interior. Em primeiro lugar
riou a Divisão de Profissionais. Filiaram-se a ela
!&¦ agremiações de maior prestigio do futebol in-
eriorano. Dado esse primeiro passo, passou a con-

siderar todas as demais como legitimamente ama-
doras. Nessas condições, limitou, a duração das
inscrições pelo espaço de apenas um ano. Foi um
golpe da morte no "amadorismo marrão", porque
nenhum clube amador se abalará a pagar luvas
por um profissional mascarado, quando sabe lhe
ser impossível resolver o dinheiro no termino do
contrato. O golpe, convenhamos, foi de mestre. Ti-
pico, característico da personalidade <lo atual pre-
mdente da Federação Paulista de Futebol. Um ho-
piem de detalhes. Um homem dentro da realidade.
Roberto Gomes Pedrosa c uma das personalidades
mais interessantes do futebol brasileiro.

ARMÊNIO GASPARIAN — E' ainda novo no
esporte paulista. Kevelou-se dentro do Comercial.
O "benjamim", sob a sua direção, não tirou cam-
peonatos, mas teve um "aplomb" todo caracteris-
tico, irradiado, está visto, da personalidade do seu
presidente. Awnenio Gasparian õ o "príncipe" do
futebol de São Paulo. A sua presença higieniza,
tal a força da sua personalidade. Industrial prós-
j.ero, de gestos francos e largos, é amigo iircondi-
cionai <ta verdade, verdade nua c crua. Doa a
quem doer. Esse traço do seu caráter nem sempre
so adapta a certas passagens políticas do esporte.
Contudo, assim mesmo, e confortador, meticuloso
e perfeito no serr trabalho, foi cie quem concreti-
zou o velho sonho de uma casa para 0 futebol de
São Paulo. Aquele relatório, apresentado aos clu
bes, ê um modelo raro do perfeição. O prédio da
Federação Paulista será erguido, podem estar cer.
tos os esportistas bandeirantes. Armênio Gasparian
ú nina garantia para a execução da obra gigantes-
ca. Privei intimamente com esse dirigente na iil-
tuna campanha política. Aprendi ainda mais a
nuerê-lo e a admira-lo, Deu forma e organização,
no curto prazo de quinze dias, a um partido que
só existia no nome. Trabalhando com a dedicação
;le um idealista. Tal como procede no esperte. Ar.
menio Gasparian foi, para os esportes de São Pau-
o, uma das mais brilhantes conquistas!

HIGINO PELEGRINI — Presidente. do Pai-
meiras c ex-dirigente da Federação Paulista de
Futebol. Esportista da velha guarda. Higino Pe-
legrini c um homem que sabe conquistar amigos.
Sorrindo, tendo para cada um unia palavra de ami-
sarte c de especial de.fercncia, o presidente do ai-
viverde será capar, de, sozinho, desbravar flores-
tas. O Palmeiras, quando o elegeu para dirigi-lo,
era, sem duvida, uni verdadeiro caos. Política in-
terna fervente. O Parque Antártica se assemelha-
vu às caldeiras de Pedro Botelho. O lime de pro-
fissionais saia de uma campahu inglória e incx-
pressiva. As dividas afogavam o clube. O corpo
sócia, minguava, assustadoramente. Higino Pele-
grini recebeu a carga com o seu clássico sorriso.
Aquele sorriso que seria urna êxito para qualquer
campanha publicitária de dentifricio. Esportiva.
mente, em mangas de camisa, iniciou o seu traba-
Z/1.0. E foi cortando aparas, removendo entulhos,
numa ânsia de produzir muito e bem, dentro de um
tempo relativamente curto. O organismo comba-
lido do grande clube foi retomando as cores. A
equipe reenectou relações com a vitoria. O cam-
pconato foi atravessado com brilho impar. O cor-
po social cresceu. E' hoje o maior do Brasil. Cer-
ca de 22.000. Poucos clubes no mundo terão um
corpo social como o do Palmeiras. Suando em bi-
cas pelo trabalho estafante, mas sorindo sempre,
Higino Pelegrini cimentou sua obra. Falta apenas
a cupola. Ginásio c piscina. Podt ní alguém du-
Vidart Está claro que não. Higino Pelegrini irá
construí-los para a gloria maior do seu clube, para
marcar inüele vclmcnic a sua administração.

de beneméritos do esporte!.,.
ninguém — São Paulo já

Um comentário de Aurélio Campos
JOÃO RAiMALIIO — Poucos o conheciam Iiã

dois ou três anos. Dentro do esporte, está visto.
Em fins de 1946 a Portuguesa anunciava que não
devia nada a ninguém. E anunciava mais. Quo
possuía saldos em caixa. Um milagre dentro do
profissionalismo!... Nilo se cogitou de saber quem
era o presidente. O cartaz foi para o tesoureiro.
O tesoureiro era João Ramalho. Da tesouraria 11
presidência foi apenas uma lógica seqüência. A Por.
tuguesa projetou-se como grande clube. Ainda recen-
temente .quando defendeu a pretensão de ser inclui-
da na temporada Internacional, teve a unanimidade
tia critica a seu lado. E venceu a parada. Joãt»
Ramalho, de estatura media, robusto, falando bal-
xo, porem, não convence à primeira vista. Fisica-
mente, ilude. Só os seus olhos, saltitantes e ener-
gicos c que denunciam a sua poderosa personali-
dade. Português de nascimento, casado com mu-
lher brasileira e cam filhos brasileiros, que faz quês.
tão de educar na culto e nas tradições da família
brasileira, João Ramalho é um brasileiro de fato.
Conservando todas as virtudes do lusitano franco
e rude, João Ramalho faz da sua palavra um culto.
Desconhecido nos meios esportivos há dois anos,

hoje uma das figuras mais expressivas do futebol

Lourenço Flò Júnior, um dos seis dirigentes da galeria de honra

MOTOCICLETA

de São Paulo,
já destacou um
determinação.

PAULO DE CARVALHO
dole. Arrebatado, apaixonado
extremos pelas causas u que
Carvalho 6 um dos
paulista.. Previu, com

E fará mais ainda. João Ramalho
fio de barba como penhor dessa

I -iy.^^;':-

DE QUEM são Esnts PERNAS?
,  :•)

Concorrente

Endereço 
Cidade 
Recorte este cupão e remeta ou entregue-o à rua Felipe
de Oliveira, 36, 3.°, redação do MUNDO ESPORTIVO.
Cada concorrente terá direito a remeter quantos cupãos
desejar. Para melhor elucidar nossos leitores avisamos
que a outra parte deste clichê, que identifica o jogador,
saiu publicada numa das ultimas edições do MUNDO
ESPORTIVO. Ao vencedor daremos um prêmio de

103 cruzeiros, além de estamparmos a sua foto.

- Esportista por in*
mesmo, é capar: da
se atira. Paulo des

revolucionários do futebol
olhos inteligentes, o que se-

ria o nosso futebol com o construção do Pacaem-
bu. O "golpe de Leonidas" é típico da sua cora-
gem, do seu arrojo, do seu otimismo. Tal como
Armênio Gasparian, tem sido vitima do seu amor.
« verdade, pois costuma dizer o que pensa, sejam
quais forem as conseqüências. Estou perfeitamen-
te à vontade para falar da personalidade de Pau.
Io de Carvalho. Porque nos esbarramos algumas
vezes no entrechoque dos acoivtecimentos esporli-
vos. Contudo, não guardo magias das suas expio-
soes. Muito pelo contrario, só tive motivos para,
admirá-lo ainda mais. Paulo de Carvalho c dos
poucos que sabem reconhecer o erro e honestamen-
te confessá-lo. Sem preocupação de conquistar elo.
gios e adjetivos laudatorios, 6 simples no trato com,
a crônica, indeferentemente, pertençam ou não às
suas organizações radiofônicas. Presidenta do S.
Paulo, clube pelo qual nutre verdadeira paixão, sen-
do mesmo uma das maiores preocupações da sua,
vida, Paulo de Carvalho foi traído pela fatalidade.
Viu-se envolvido numa crise teenica o administra-
Uva que o arastou ã demissão. Acostumado a li-
dar com as coisas do esporte, não dando a. simples
vitorias a expressão absoluta de um torcedor, con-
siderei a demissão de Paulo de Carvalho como um
golpe profundo na vida do São Paulo Futebol Clu-
be. Contudo, para felicidade do tricolor e do fu-
tebol de São Paulo, Paulo de Carvalho continuou,
sampaulino e mais apaixonado do que nuca. Cho-
va ou. faça sol, iodos os domingos, lá está ele nu-
ma das numeradas do grupo 2, torcendo e sofreu,
do como o mais modesto dos simpatizantes du clu-
bc. Domina-o o "vírus" do futebol. Mais do quo
isso, a sua paixão pelo São Paulo!

São Paulo,, concordo com o mentor com quem
conversei, possui boje, á frente do seu futebol, uma-
elite brilhante e expressiva. Numes de expressão
na vida bandeirante, entregaram-se de corpo e ai-
ma aos esportes, com especial predileção pelo fu-
tebol. Kstá claro que nos perfis acima não figu.
iam todos os valores exponeneiais. Para felicidade
nossa, faltam muitos ainda. Não esqueço dos no-
mes dos grandes esportistas a quem tanto dev^m
os nossos esportes. O ponto final não existe por
enquanto na serie iniciada, que prosseguirá ainda.
Penso servir ao esporte traçando, embora singela-
mente, os perfis dos homens que o dirigem, nomes
que aponto ao respeito e ã admiração, públicos.

LOURENÇO FLô JJUNIOR — Surgiu na nova,
geração. Nessa geração que impressiona pela pare-
za dos seus ideais. Quando foi eleito presidente do
Corintians, procurei em vão saber alguma coisa so-
bre ele. Pouco ou quase nada me souberam infor.
mar. Diziam-me apenas que se tratava de um bom
rapar:. Ora, detesto ser chamado de "bom rapas",
uma concessão que anula qualquer indivíduo. Lou-
venço Flô Júnior não poderia ser, portanto, o "bom
rapa.z'' da expressão vulgar. Devia possuir outras
qualidades, alem daquelas virtudes passivas quo
caracterizam o que recebe a expressão que ubomi-
no. Ninguém seria levado à presidência de um Co-
rintians só pelo fato de ser "bom rapaz". Os fato.t
vieram provar que o administrador que surgia era
uma- nova. estrela. Nunca a vida interna do Corin-
tians foi tão calma, tão pacifica. O alvipreto dava
a impressão de um clube distante, morando fora de
São Paulo. Só vinha ao Pacacmbu nos dias de jo-
gos e voltava depois para o seu retiro. O Corintians
conheceu dissabores técnicos. . Mas ninguém ouviu,
falar de revoluções internas. O clube eslava sendo,
conduzido com segurança. Finda a temporada, con-
solidada a posição financeira do clube, vai o Corin-
tians tentar subir mais. Amparado, contudo. Sem
emprestar à sua subida nenhum aspecto de aven-
tura. Lourenço Flò Júnior planejou a vida do seu.
clube. Medindo o tempo. Com a tranqüila serenida-

de que c mesmo um dostraços marcantes da sua,
personalidade. Quem fala com o presidente corin.
tiano, sente principalmente a fria tranqüilidade da
quem viaja para um objetivo, consciente do que faz.
Avesso ã ppublicidade Lourenço Flò Júnior realiza.
Com método. Com a perfeita noção de equilíbrio.
Algumas jornadas do Corintians na temporada que
findou, derrubariam uma diretoria. Uma. diretoria,
que não fosse presidida por Lourenço Flò Júnior.

E' uma constatação para dar largos créditos ao jo-
vem presidente que, dentre os novos dirigentes, foi
o que mais rapidamente galgou o estrelato. Robcr-
to Gomes Pedrosa tem razão. 0 futebol de São

Paulo renova-se nas suas esferas diretivas c colhe
para o esporte brasileiro um pugilo de gente aa
"sangue azul". Lourenço Flô Júnior está demons-
trando pertencer a uma estirpe privilegiadai
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MAIS DE 14.000.000 DE CRUZEIROS
arrecadados nos campos de futebol em 47

Nesta cifra não está incluída a percentagem da F. P. F. — Pascoal Giuliano, tesoureiro da entidade
paulista, revela à nossa reportagem interessantes dados do balanço de 1947 — A construção do prédio

O futebol bandolranto desfru-
ta atualmente de situação muito i
boa o firme, o quo 6 o resultado
do trabalho restante o constante
daqueles quo têm estado à testa
dos destinos da nossa máxima en-
tidade. Vivendo dias de euforia no
que toca à popularidade c entu-
siasmo, o futebol paulista pode
ser encarado como uni dos maio-
res da America do Sul. As rendas
magníficas são de molde a enri-
tjuocô-lo mais c mais, predestinan-
do aindo ao esportes bretão pira-
tinlngano dias de maior fulgor e
grandeza. Aos atuais esportistas
que dirigem a nossa masma onti-
dade deve-se muito dos dias favo-
raveis que sempre amanhecem pa-
ra o nosso mais empolgante espor-
to, Se estamos em situação muito j
boa financeiramente o magnífica;
tecnicamente é porque os nossos
dirigentes têm sabido se portar
de maneira galharda e dignifican-
te, não economizando esforços no
intuito do engrandecer cada vez
mais o esporte das multidões em
São Paulo. Felizmente, para gau-
dio dos nossos esportistas o bene-
ficio 'Io futebol bandeirante, os
Roberto Pedroza, Armênio Gas-
parian, P. W. Giulianl e outros
vem concretizando seus objetivos,
realizando na integra todo o pia-
no administrativo a Que se pro-
puseram seguir. Em vista disso
;is finanças da Federação Paulis-
ta do Futebol encontram-se em
situação magnífica, a entidade
está prestes a ver construída sua
casa própria, as arbitragens têm
melhorado, a disciplina mantida
c cultivada c todos os casos deli-
cados porventura surgidos, são
resolvidos com inteligência, luci-
dez o justiça.

ENTREVISTANDO O TE-
SOUREIRO

Com o propósito de informar o
publico sobre como se encontra o
nosso futebol sob o prisma finan-
ceiro e como decorreu o ano passa-
do com respeito às cifras mane-
tarios, nossa reportagem procu-
rou o sr. P. W. B. Giuliani. o dis-
tinto tesoureiro da Federação
Paulista de Futebol. Com sua afa-
bilidade peculiar, esse esportista
recebeu-nos em seu escritório de
advocacia e nos pôs a par dns
ótima.' condições financeiras da
entidade.

— "Felizmente vimos nossos cs-
forços coroados de êxito durante
o exercício de quarenta e sete —
iniciou o dr. P. W. B. Giuliani —
pois a' Federação encontra-se boa
fase financeira. Seguindo plano
preestabelecido de economia, lo-
gramos estabilizar as finanças
federacionistas de maneira a
provocar regozijo, pois entramos
em quarenta e oito com saldo
muito bom, superando em muito
a situação encontrada de 46 para
47, a qual, aliás, já era satisfato-
xia. Todavia, num trabalho con-
jugado, contando com a colabora-
ção eficiente daqueles que traba-
lham comigo, no decorrer do ano .
passado conseguimos normalizai |

por completo as finanças da onti-
dado, como bem se poderá aquilo-
lar pelo superávit de Cr$ 532.875,70, !
a despeito da doação da renda do
Torneio Inicio à A. C. E. E. S. P.
o de terem sido as rendas das duas
ultimas rodadas do campeonato
de 47 computadas ao exercício do
corrente ano em vista do terem as
partidas sido realizadas no cor-
rente mês. As despesas foram
felizmente bem inferiores u recoi-
ta, o que proporcionou um lucro
satisfatório que representa um
disponível muito bom para qual-
quer eventualidade e para levar
a efeito iniciativas em beneficio
do nosso futebol. Seguimos a. ris-
ca um orçamento e o resultado ai
está bem espelhado nas cifras,
traduzindo os lucros todas as van-
tagens auferidas com nosso planoeconômico."

RECEITA E DESPESA !

Prossegulndo na palestra, fo-
mos tomando conhecimento real
do quanto operosa e benéfica foi
a administração do exercício
passado, surgindo cm primeira
plana a atividade incansável e,
inteligente do dr. Paschoal Giu-
liani. Mostrando-nos seus dados
compilados, disse-nos o nosso en-
trevistado:

"Verdadeiramente auspício-
so foi o ano de 47 para as finan-
ças da Federação. Rendendo o
campeonato de forma exuberante,
com total de rendas que foi mui- jto alem do certame de quarenta
e seis e sendo lambem as cifras
dos jogos amistosos das mais sa-
tisfatorias, a receita atingiu a
casa dos Cr$ 2.021.154,40. Em vis-
ta da política de economia que
timbramos cm seguir, as despe-
sas foram de moldo a deixar uma
excelente margem. Foram de..
1.438.278,70 as despesas, o que
propiciou um superávit de ....
532.875,70, a despeito, como já
frisei, de ião termos incluído no
balancete do ano findo as rendas
de quatro jogos oficiais e a arre-
cadação do Torneio Inicio. Dis-
pomos, portanto de um superávit
do quinhentos o trinta o dois mil
oitocentos e trinta e cinco cru-
zoiros o setenta centavos, bom su-
perior ao do ano de 46 que foi de i
duzentos e noventa e três mil tre- |
zontos e noventa c sete cruzei-
ros."

A TAXA PRO'-PRE£>IO
"E' preciso ressaltar — prós-

seguiu o tesoureiro da Federação
— que nosso superávit não entrou
a quantia arrecadada com a taxa
pró-construçãr do prédio próprio
da entidade, a qual chegou à ca-
sa de ... 1.157.980,90. Esse dinhei-
ro será totalmente revertido na !
construção da nossa sede própria,
já estando, portanto com seu dos-
tino lerminantemento traçado.
O superávit 6 um disponível que
temos cm caixa, cujo destino não
tem pródeterminação. Daí o fa-
to do superávit não estar inclui-
do com os fundos pró-predio."
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QUANTO RENDEU O CAM-r
PEONATO

Em seguida perguntamos ao dr.
P. W. B. Giulianl qual havia si-
do a renda total do compaonato,
ao que ele nos informou:

"Não contando com as arre-
cadações das quatro partidas que
foram disputadas no corrente mês,
que farão parte do balancete de 48,
a renda total do certame findo foi
de 9.643.612,60. Não há duvida
quo ó uma cifra excelente, que
bem ressalta o interesso o apoio
do nosso publico, sempre com sua
atenção e boa vontade voltadas
para as cousas do futebol.

Nos jogos amistosos também
tivemos arrecadações magníficas,
que, a exemplo do quo aconteceu
com os jogos oficiais de 47 para
46, foram muito superiores às ren-
das alcançadas no exercício ante-
rior. Assim ó que os jogos amis-
tosos em 47 renderam 
4:832.619,00. Precisa-se lembrar
aí, que nessa cifra não entraram
as rondas da temporada Interna-
cional disputada em fins de de-
zembro de 46, o quo evidentemon-
te viria torná-la ainda muito mais
vultosa."
O CLUBE QUE MAIS RENDAS

OBTEVE
Depois de um apequena pausa,

provocada pela chegada do um cli-
ente que veio consultar o trefe-
go cousidico, perguntamos ao dr.
Giuliani qual foi o clube que mais
renda obteve.

"O Palmeiras foi o grêmio
que mais arrecadou. E', pois, o ai-
viverde alem de campeão do certa-
me também campeão das rendas.
Os jogos dos Palmeiras produzi-
iam uma cifra de 1.534.797,00, da
qual coube à Federação uma por-
centagem de 24,30%. Em segun-
do luga* está o São Paulo com
1.102.633,50 e vindo em terceiro
posto o Corintians, cuja arreca-
dação é pouca cousa inferior ao
grêmio tricolor. O clube que me-
nos conseguiu foi o Comercial, quealcançou 177.197.50.

A CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO
Abordamos por fim o nosso in-

terlocutor acerca da construção
do prédio da entidade bandeiran-
te. E o dr. Giuliani disse-nos que
os trabalhos de demolição já fo-
iam iniciados, estando, portantoem pleno rindamento a empresa
que dará ao esporte bretão ban-
delrante a concretização do seu
velho o acalentado sonho, qual se-
ja o de morar em sua casa pro-
pria. Adiantou-nos o dr. Giulia-
ni ainda que os trabalhos não hão
de sofrer solução do continuidade,
pois a Federação estará alerta pa-ra evitar todo e qualquer contra-
tempo. Está breve, pois, o dia em
que o prédio próprio da entidade
máxima paulista será uma radio-
sa realidade, instalando a Federa-
ção com todos os requisitos neces-
sarios para o bom andamento do
serviço interno, com um trabalho
racional e eficiente.
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^ oriTitians
A eterna constância do
quadro de Domingos —
no l.o turno — Onde

vice-campeonato ja
As grandes figuras -

se perdeu o titulo —

SEXTÜFEIRA, 16 PE JANEIRO DE 1948

canijanha
ai

á atormentando a torcida alvipreta
O mestre Da Guia ainda foi o seu

De RAUL PENTEADO

^¦ir
- O que foi a
mais perfeito v or —

Ntngucni poderá negar brilhan-
Ueiiio à campanha do corintians
na tcmporatlu passada, Desempc-
nho de vulto teve o 'Campeão do
Centenário" apresentando-se com
um quadru muito bom. batalha-
dor, disciplinado c com capaclda-
des Indiscutíveis para ser o cam-
peão Não obstante o grêmio ai-
v)negro nao conseguiu conquls-
iav o "cetro" Na jornada longa
o exaustiva i clube le Momingos
Da Gula chegou em segundo lu-
gur. Foi o vice campeão do cam-
peonato de 17, logrando tevar pa-
ra o Parque 5Uf lorge honrosas
distinções características dos
campeonatos como sejam 0 nua-
dro que mais tentos marcou du-
rante o torneio, conta com o "ar-
lilheiio" do certame no oalanço
dos gols contra s a <UVOT tem
o alvinegro um salto magnífico c
faz ius ainda o outras prorroga-
Uvas elogiosas que omito digni-
ficam a sua campanha. Não lui
duvida, pois, de que o Corintians

mais unia vez brilhou no eanipeo-
nato da cidade. O segundo posto
conquistado roi um premiu para
seus esforços e qualidades, po-
rcin. somente o titulo estaria, do
fato, i% altura do desejo tio todos
os corlntlanos.

Mas o Corintians não tiôdc tle
forma nljpiiiia levantá-lo ainda
desta leila isso porque o con-
junto, a despeito de contar com
elementos de çrandes virtudes in-
dlvlduiiis e multo recomendável
padrão de jogo coletivo teve a
conspirar contra a sua atuação no
certame .nua talha lamentável e
que lhe foi fatal O clube do Par-
que São Jorge não seguiu uma
Unha vertical de conduta; com
unia atuação unilateral, igual e
precisa cm todos os jogos O Co-
rintians em muitos orellos osei-
íou. Foi senhor de jornadas so-
berbas, ao mesmo tempo em que
se perdeu em tardes sombrias O
contrario ocorreu com o Palmei-
ras. Não teve o alviverde, talvez

vitorias
culares

retumbantes õ espeta-
como o alvinegro. Po-

roni, teve uma cousa que faltou
ao grêmio do Parque São lorgc:
a regularidade religiosa. O Pai-
meiras em todo o campeonato da
cidade somente claudlcou uma
ve/.: contra o Corintians no re-
turno. O alvinegro logrou vencer
sensacionalmente ao campeão na-
quela tarde, mas com a grande
desvantagem de já ter .daudicatlo
antes o continuar elaiidicando de-
pois,

A CAMPANHA

De fato, foram
que prejudicaram

as oscilações,
tremendamente

a carreira do clube do Parque
São Jorge Principiou o Corin-
tians o campeonato com uma es-
frondosa vitoria sobre o Jabá-
quara. cm Pacaembu, por oito a
zero Depois somente na quarta
rodada o alvinegro voltou a jo-
gar, enfrentando o Santos, aqui
na Capital. Venceu por três a

a mais bela voz colegial

ARTISTA EXCLUSIVA DOS PRODUTOS MARCA

PRÓLOGO DOS PALHAÇOS
o^rcivavel público 1 Vai começai:

/ a função... Originais e gozadis-
simas aventuras de dois azes do

\T»Ul/ yCTpicadeiro... Boas piadas! Muita ale-
;/-'— gria! Rir, rir, até não poder mais !

TO

s
A ífoifUBHipiJsstíKiatíaíOiifHitsisíis $ íü s; si 3 «ç s>

8
"*"—~— B

( £$'-'%/
\jr\ líM I

Sj ^)/o / \fS y ri

TRIBUNAL DE CASAMENTOS
Hilariantes complicações
sentimentais... As aperturas
de um juiz... Burlescos efei-
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dois, nuiiiíi partida dura, mas de
forma u convencer. Já na ter-
ceira pugna travada pelo 'Cam-

peno do Centenário" o conjunto
oscilou. Foi na sétima rodada, no
Parque São Jorge. Com sacrifi-
cio extremo conseguiu vencer a
Portuguesa santista pela conta-
geni miiiinm. Ante o clamor do
sen publico, logo na partida ime-
dlata o alvinegro realiilitou-so
amplamente, vencendo o Comer-
ciai por cinco a zero. Com este
triunfo o Corintians ganhou mui-
ta cotação para a luta de grande
importância que travaria na de-
cima rodada, contra o seu mais
serio rival de tmios os tempos: o
Palmeiras. A despeito de ainda,
estar no inicio do turno, essa pe-
leja lhe era decisiva, como bem
demonstrariam os fatos ulterio-
res. Chegou o dia da luta com
o alviverde e o Corintlaiw per-
deu. E perdeu da unia maneira,
que despertou muitas tristezas o
demonstrações de descontenta-
inento e pesar. Nenê, que já não
vinha convencendo, foi uni desas-
tre e ao jovem meia-esquerda
foram imputadas as maiores rui-
pas. Nenê bancou o "bode espia-
torio", o ambiente serenou c a
derrota ante o Palmeiras não
serviu para alertar os dirigentes
para certos erros notados na pro-
dução do onze Na rodada suh-
sequente, em represália, o Corin-
Maus esmagou o Nacional pela
contagem de quatro a zero. Ele-
vou-se novamente o seu prestigio
ao lugar de destaque merecido.
Todavia, como je estivesse navc-i
gando num mar ondulado, na
outra etapa do torneio o "Cam-
peão do Centenário" não foi alem
de um empate contra a Portugue-
sa de Desportos*. Estava com
três pontos perdidos, portanto, e
com dois jogos ainda por dispu-
fair no turno: Juventus e São Pau-
Io. Ao grêmio grená sobrepujou
de forma incontestável, tornando'
plausível que se tecessem prog-
nosticos favoráveis à sua vitoria
na luta contra o tricolor. Dispu-
tado o "Clássico", um empate pc-
Ia contagem iniiiüna dividiu as
honras da partida. E esse empato
foi danoso para o alvinegro quo
passou a ter quatro pontos per*
didos.
NA FASE FINAJL DO CERTAME

O barco corintiano iniciou o re-
turno embarcando numa onda re-*
volta. Empatou com o Juventus
por um a um. O pior de tudo foi

o fato de o grêmio grená ter jogado
com dez homens durante quase
tedo o encontro; e, sobretudo, o
seu desfalque era nada mais na-
da menos do que Miiniz, a figura
central da equipe. Chutaram os
corlntlanos trezentas mil bolas
no arco do improvisado Carbo-
ne... mas não marcaram senão

s o tento do empate. No jogo se-
guirite o alvinegro tornou a clau-

rotiui o Comercial por três
Em vista desse resultado mect.

3

dlcar; com esforços Ingentes dewj
is ;t dolil
ilo Incuta

vincciitc seus aficlonados •¦iissj.;
ram a temer o seu adversário jarodada seguinte, justamente ur-
le que havia sido esmagauo t
Pacaembu no jogo de abertura
torneio: o Jabaquara. Entretai
to, apesar de todos os esforçai
dlspendidos pelos jabaquaren-J
os corlntlanos subiram a serra,;
volta, trazendo um belo O jm
triunfo por três a um, No
antagonista da outra etapa, o I)
raiiga, muita gente também
dificuldades tremendas para
Corintians. E o Corintians vti
ceu fácil por três a um. Oes
maneira quando enfrentou o S:i
tos o seu favoritismo era lui)
cutlvcl. E o Corintians confirní
mesmo os prognósticos venci
folgado por três a zero. Com ut
atuação prestimosa e espetaciij
o Corintians sobrepujou o R
meiras por dois a zero. Foi m>
mo uma vitoria magistral, i
qual ficou bem claro o seu pov
rio em nada inferior ao líder. |
tretanto, essa impressão fav*
vel durou pouco. O quadro n
havia se reabilitado inteiramer
com a espetacular vitoria sobri
Palmeiras, decepcionou duas i |manas depois. Defrontando!
contra a Portuguesa de Desp
tos o clube do Parque São Jo<
baqueou esterilincnte, írnpotC)
para evitar o revés por um a, .
ro. Então, iniciou-se para a t, '
cida corintiana a sensação de 1
cer dobrado... Viam-se os alit
nados alvinegros na continget i
irrecorrivel de clamar pelas v
rias do Corintian-s nos seus i
prelios restantes (contra a Ir
tuguesa santista, Nacional c
Paulo) e gritar também porfl
torias dos adversários do 1'alní'
ras. Nunca os corlntianos nlt
jaram tanto por um triunfo
São Paulo... como naquela J-
de do jogo do tricolor com o I 9
meiras. O empate de um a\'a
entre o alviverde e o "mais q - j
rido" não foi como os corin! • i
nos desejavam, porem já sen ¦,'
pois roubou um ponto ao lidei >
que aproximou mais o alvine )
do ponteiro.

Apagaram-se as luzes do eer •
me: Campeão, Palmeiras, c i
quatro pontos perdidos. Vi -
campeão, Corintians, com i »
pontos perdidos.

Como
jornadas
iam
conjunto
o jovem
cü<
tão pouco
/ia o
va,
tor,
do em que
Nos jogos

O FRACASSO DE NENÊ
So formos analisar a produ

dos craques do Corintians
primeiro turno, teremos de d
que se falhas individuais hoi
ram elas foram muitas. Na
dade, somente um elemento ¦
xou de corresponder, tornam!
fraco. Esse elemento toi o m
esquerda Nenê. Vitima de
se» sabe do quo fenômeno, o

.1

i'

Bino, surpreendeu- Foi uma das figuras Impressionantes
rintians no certame de -}7.

do ('¦¦

do valoroso
Baltazar brilhou

voiti valor quo no Ipiranga era
um colosso, tonw»i-8o negativo.

„âo podia deixar de ser, as
fracas de Ncnc liillul-

bastante na produção do
Sempre descontioliulo,

avanto nunca colaborou
[enlemeivte com a defesa e„

com o ataque, h&o fa-
trabalho do ligação, deixa-

«nflni, um vácuo no seu se-
um setor cnormo do grama->

o meia devo trabalhar,
decisivos em que o Co-

rintiãni perdeu, a Nenê cabem In-
dlscutivelmento grandes respott-
sabilidades.
RAMAZAB, O MAIS 1'EHFEI-

TO DO CONJUNTO
Como se fosse para compensar

,K fracassos de Nenê, o nieia-dí-
relta Baltazar, se desdobrando
sempre, se constituía no melhor
avante do Corintians no turno.
Sua função devia ser de meia
"ponta de lança", mais preocupa-
do com o ataque do quo com a
defesa. Todavia, Baltazar, c inc-
cavei, desempenhava as duas fun-
cões com vivo desprendimento
j't adido por notável capacidade
ile ação o jovem meia santista
acompanhava os ataques do seu
time desde as linhas do sua área
até às linhas da área adversa-
ria. Seu labor foi sempre cnor-
me ate o inicio do returno. En-
tão, talvez em vista de execesso
de trabalho, Baltazar começou a
dar para trás. No returno cedeu
•ieu posto de valor mais destacado
da equipe ao "Divino Mestre".

O NUMERO UM DO TIME
Se Baltazar mantivesse o mes-

ni0 ritmo de jogo do primeiro tur-
no tanihem na etapa do torneio,
ao termino deste deveria ser
apontado como o numero mu do
quadro em todo o certame. Mas
Baltazar decaiu no returno, cn-
quanto Domingos avultava ainda
mais. O Da Guia fora muito bom
no primeiro turno e no segundo
vinha se tornando no esteio o
mais espetacular elemento do ti-
me. Por isso, compensando as
suas atividades e mais a produ-
cão dos demais elementos, devo-
se afirmar que foi Domingos Da
Guia o maior jogador do Corin-
tians no certame de 47.
O ATAQUE MAIS MARCADOR

Se o Corintians não levantou o
titulo, feito que faria vibrar e
alegrar ao paro.vismo os seus afl-
cornados, conseguiu, todavia, cer-
tas prerrogativas dignas de no-
Ia. llentre elas, pode-se ressaltar
o elevado numero de tentos mar-
cados pelo . ataque corintiano,
aliás, o mais marcador do tor-
neio. Indiscutivelmente que sob o
ponto de vista numérico, o ata-
«o,- corintiano foi o melhor do
torneio, pois os seus 54 tentos fa-
Iam por si só. O que faltou ao
ataque alvinegro foi constância..
Marcou muito a ofensiva corin-
liana em alguns jogos; porem fa->
fhou em pelejas decisivas.
.SERVILIO: UXLMJtO "ARTI-

JUIEIRO"
A Servilio de Jesus devo o

Corintians a cifra elevada do
gols conseguidos. Dos cinqüenta
e quatro tentos marcados, o fa-
moso "bailarino" consignou na-
tia menos do que vinte. Foi o ve-
terá no atacante corintiano o "ar-
tilheiro" máximo do certame, com
a media magnífica de um tento
mareado por partida. Grande
mérito tem Servilio ao conseguir
mais esse feito. E esse mérito
ganha proporções de grande en-
vergadura quando se olha para a
circunstancia de ser esta a ter^
ceira vez consecutiva que Servi-
lio so sagra o "artilheiro" maxi-
mo do campeonato paulista.
CLÁUDIO, liEHO, ALDO, BE-

LACOSA E BINO
Muita, geme alega, para justificar•a derrota tinal do Corintians, quehouve elementos que fracassaram

o entro eles citam Cláudio. De
fato, o "mignon" pontadireita te-
ve jornadas apagadas. Muitas ve-
£es chegou a decepcionar. Mas
não chegou ao ponto de poderser culpabilizado pelos pontos
perdidos Uo Corintians. O decli-
nio de Cláudio caminhou até o
momento em que percebeu a as-
cendencla de Lula. Nos últimos
jogos do alvinegro Cláudio já con-
seguiu ser o grande ponteiro, quemereceu há tempos, o titulo de
melhor ponta-direita do país e do
continente. Bino é o elemento
que merece um capitulo aparte.
Foi soberbo em todo o certame o
t;u;iprt guardião. Aliás, depois de
Domingos da Cuia, Bino merece
*er classificado como a grande
magistral elemento- alvinegro de
1!M7.

LEITiURA IREJUPIMIA PELA ENCADERNAÇÃO &a
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ue foi a cam^nhii <-lo valoroso
perfeito valor E Baltazar brilhou

oin esforços (ngcivtcs dfw
Comercial por três a tlolil

ta desse resultado IncgJ
i seus aficionados pasiJtemor o seu adversário J
seguinte, justamente ao
havia sido esmagado t
bu no jogo de abertura

o Jabaquara, Entretaj
iav do todos os es foro
idos pelos jabaquarensji
nitianos subiram a serra,'
razendo uni belo O jm
por três a um, No

lista da outra etapa, o i)
muita gente também
ades tremendas para
ms. K o Corintians vn
il por três a uni. Ocs

i quando enfrentou o
eu favoritismo era Infl

E o Corintians confirnt
os prognósticos venci-ni
por três a zero. Com ut
prestimosa c espetacui

itians sobrepujou o l1
por dois a zero. Foi im

ia vitoria magistral,
20U bem claro o seu poii
nada inferior ao líder. È
j, essa impressão favos
:ou pouco. O quadro ti
;e reabilitado inteiramer
espetacular vitoria sobri \
eus, decepcionou duas i .1

depois. Defrontaruloi Ê
a Portuguesa de JJesp |
lube do Parque São Joi
u esterilmcnte, ímpotci
atar o revés por uni a, I
tão, iniciou-se para utt
irintiana a sensação de t
irado... Viam-se os alit
alvinegros na contingei t
rivel de clamar pelas

Corintians nos sem
restantes (contra a li

a santista, Nacional c
e gritar também por

dos adversários do jPali
lunca os corlntianos ali
tanto por um triunfo

aulo... como naquela
jogo do tricolor com o

O empate de um a |i
o alviverde e o "mais
não foi como os coritit
ssejavam, porem já sen
oubou uni ponto ao lidei
proximou mais o alvrne
rtelro.
rraram-sc as luzes do cer
.ampeão, Palmeiras., c i

pontos perdidos. Vi -
¦ao, Corintians, com i >

perdidos.

FRACASSO 1>E NENi
ormos analisar a prodg
raques do Corintians
iro turno, teremos de dJr
e faliias individuais boi
:Ias foram muitas. Na '
somente um elemento i

e corresponder, tornam!
Esse elemento toi o ni

rda Nenê. Vitima de
be do quo fenômeno, o

vem valor quo no Ipiranga era
um colosso, tornou-se negativo.',ml„ 

„ao podia deixar <lo ser, as

jornadas fracas de Nenô Influi-
bastante >m produção do

Sempre descontrolado,
avanto nunca colaborou

a defesa e„

sua
va,
lor,
do cm que

iam
conjunto,
o Jovem
eflclentemei-te com
(Ao pouco com o ataque. Mio fa-

, traballio do ligação, deixa-
•nflni, um vácuo no seu se-
um setor ciiornio do grama-*

o meia devo trabalhar.
Vos jorros decisivos em que o Co-
rliiltana perdeu, a Nenê cabem in-
discutivelmento grandes respon-
sabilidiules.
BAMAZAB, O RIAIS 1'EHFEI-

TO DO CONJUNTO
Como se fosse para compensar

o« fracassos de Nenê, o mela-dl-
rélta Baltazar, se desdobrando
sempre, se constituía no melhor

ante do Corintians no turno.
função devia ser de meia

de lança", mais preocupa-
o ataque do quo com a

avi
Sua••ponta
do com

vas Impressionantes
de kl.

do C*

defesa. Todavia, Baltazar, ê inc-
cavei, desempenhava as duas fua-
cões com vivo desprendimento
Imadido por notável capacidade
de ação o jovem meia santista
acompanhava os ataques do seu
time desde as linhas de sua área
ató às linhas da área adversa-
ria. Seu labor foi sempre enor-
me ate o iidcio do returno. En-
fão, talvez em vista de execesso
de trabalho, Baltazar começou a
dar para trás. No returno cedeu
«eu posto de valor mais destacado
da equipe ao "Divino Mestre".

O NUMERO UM DO TIME
Se Itaitazar mantivesse o mes-

m0 ritmo de jogo do primeiro tur-
no também na etapa do torneio,
ao termino deste deveria ser
apontado como o numero um do
quadro em todo o certame. Mas
Baltazar decaiu no returno, cn-
quanto Domingos avultava ainda
mais. O Da Guia fora muito bom
no primeiro turno e no segundo
vinha se tornando no esteio o
íriais espetacular elemento do ti-
me, Por isso, compensando as
soas atividades e mais a produ-
ção dos demais elementos, devo-
se afirmar que foi Domingos Da
O iria o maior jogador do Corin-
lians no certame de 47.
O ATAQUE MAIS MARCADOR

Se o Corintians não levantou o
titulo, feito que faria vibrar e
alegrar ao paroxlsmo os seus afl-
cornados, conseguiu, todavia, cer-
tas prerrogativas dignas de no-
ta. Dentre elas, pode-se ressaltar
o elevado numero de tentos mar-
cados pelo . ataque corintiano,
aliás, o mais marcador do tor-
neio. Indiscutivelmente que sob o
ponto do vista numérico, o ata-
que corintiano foi o melhor do
torneio, pois os seus 54 tentos fa-
Iam por si só. O que faltou ao
ataque alvinegro foi constância..
Marcou muito a ofensiva corin-
liana cm alguns jogos; porem fa->
ihoii em pelejas decisivas.
SERVILIO: ÜXUlUO "ARTI-

JUIEIRO"
A Servilio de Jesus deve o

Corintians a cifra elevada do
ijols conseguidos. Dos cinqüenta
e quatro tentos marcados, o fa-
moso "bailarino" consignou na-
da menos do que vinte. Foi o ve-
teia no atacante corintiano o "ar-
tilheiro" máximo do certame, com
a media magnífica de um tento
mareado por partida. Grande
mérito tem Servilio ao conseguir
mais esse feito. E esse mérito
ganha proporções de grande en-
vergadura quando se olha para a
circunstancia de ser esta a ter-
ceira vez consecutiva que Servi-
lio se sagra o "artilheiro" maxl-
mo do campeonato paulista.
CLÁUDIO, iil-.UO, ALDO, BE-

JLACOSA E BINO
Muita geme alega, para justificar•a derrota linal do Corintians, quehouve elementos que tracassarani

ü entre eles citam Cláudio. De
fato, o "mignon" ponta-direita te-
ve jornadas apagadas. Muitas ve-
zes chegou a decepcionar. Mas
itiio chegou ao ponto de poderser culpabilizado pelos pontos
perdidos Uo Corintians. O deeli-
nio de Cláudio caminhou até o
momento em que percebeu a as-
cendencia de Lula. Nos últimos
.Íojíos do alvinegro Cláudio já con-
seguiu ser o grande ponteiro, que

1 

mereceu há tempos, o titulo de
melhor ponta-direita do país e do
continente. Bii.o é o elemento
que merece um capitulo aparte.
Foi soberbo em todo o certame o

¦ guapo guardião. Aliás, depois de
{£ Domingos da Guia, Bino merece

K«r classificado como a grande
magistral elemento- alvinegro de
1!M7.
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Cláudio não cheaou a decepcionar no Campeonato de -3^7. Mas, não foi o mesmo valor, para o Corintians, da temporada, de ifi. Bal-

S<T™^ malmente, Nenê, não resolveu o problema da «teta-
' esquerda, tendo sido para muitos, uma decepção. i
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Vinhos puros de uva...
Matérias primas naturais...
Litros seiüpre exatos..

Ht  /

VERMOUTH TORIMO

Paro os poladares mais exigentes, o Vermoufh Torino

Dubor é sempre uma deliciai Sua alto qualidade e seu sabor

inigualável resultam de seu processo esoecial de fabricação:

vinhos puros de uva, produzidos em cantina própria,

em J'jndiat, matérias primas NATURAIS (ervas medicinais,

frutas, etc.) cuidadosamente selecionadas e maturação

adequada. Para a sua satisfação e para a sua

saúde, exija sempre Vermoufh Torino Dubar!

No empório e no bar - peça DUBAR!

6IN DUBAR E COGNAC
5 ESTRELAS 0UBAK

Experimento também fsten
Jóia incompnráveis proUutos
ilo grande linhagem DUBAR

1 1
l'»_-_l >[gin !

«n» ,jto=. \p% ««*»
/

REPRESENTAÇÕES, COMISSÕES E CONTA PRÓPRIA LTDA.

Distribuidora dos Produtos D-.ibar, da Cia. Antorctica

Paulista, Indústria Brasileira de Bebidas e Conexos

S. Paulo: Roa Frederico Sleidel, 156 • 1.« • Fone 4-4559
Santos: Rua Marlira Allonso, 143 • Fwe 4-570

'iiífiH k r=grjL

FOLHETO "DRINKS DUBAR"

A SOREC
Rua Frederico Stcidel. 156 • IA andar

Queiram temeter-me. GRÁTIS, o folheto do

recciliis par.i coquetéis DUBAH.

NOME
RUA  N°~"

CIDADE  ESTADO
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<0 prêmio 
"Piratininga" e a prova

PROGNÓSTICOS
central da reunião de domingo — Fiacre, Gomery, Guizo, Hyd^rnés,\

Dom Pedrito, Imbu e Kent os competidores
O Jockey Club m< S, Paulo vni estado. Perigoso,

patrocinar Ritbndo o domingo mais OGAR — Para o placa
deduas reuniões no Hlpodromo

Cidade Jnrrtlm. A carreira hnsloa
ido dia 18 ('• o Prenslo "Pirattnln-
jgn", aue marrará um encontro,
em 'J <oo metros, dos nnclonais Fia-
fcro, Gomery, Guizn. W«dartvés, Dom
Pedrito, Imbu o K»nt.

Passamos n acirulr a anrosenrnr
Informes sobre os nnrelhelros nus-

RF.TTMTAO D17" «ARAno
1.0 PAPRO - 1.<00 METROS
Rnnsoneln — Vi»m de espetacular

Vitoria. Tl»i'i> renetlr.
DON ROOWT.TO — Ganhou na

cstr'1'". Wfl osnerancas.
FP. \ moofILO - Se chegar pia-'(.(¦. ir..', Win multo.
NEVADA — Anda bem. Podo

CO'"' -«O.
RAP\ — Só como azar pode ser

Indicaria.
2.n PAREÔ — 1.800 METROS' POTENTADO — Reaparece liem

jprennvndn Pode ganhar.
EMISSORA — Não ê impossível

bufl r'\,.-"v,,p nnioeada.
EXCELENTE — Tem nartldo-

Irlos nnpnno entre os nzarlst.ts.
FTiATTTtM — Um pouco melhor.

Cliifb-ao'
GA^OGENIO — Tem corrido

mal. N'ã"i agrada,
H. A. S. - - Para o placo é aceita-

yel.
MOMBLAM - Em olimo estado.

Pode enttnr a terceira,
3.0 PA"REO — 1.500 METROS' 
BALAJTSTRE — E' veloz. Como

sempre liá fe.
MOSCATEL — Pode ser dos prl-

xneíros a chegar.
MUNDEU — Nada tem produzi-

Üo dn iiiw Dificil.
INGÊNUA II — Dev» apenas

fazer numero.
MARIPA' — Vem de fácil vito-

ria e podo repetir.
CAMACUAN — Obteve um se-

gundo. Bom azar.
IBAE' — Empatou com Cam.v

ciia" TT>mbem tem ebanoe.
CONCURSO —- Pelo que tem foi-

to não aernda.
4.0 pARRO — 1.500 METROS
CAMFRINO — Secundou Ara-

Icreon. Bom azar.
GOLEIRO — Em otlmn forma.

Há muita fô.
HOOD -- Nesta turma ê n for-

ça. Favorito.
IRUSSU' — Reaparece cotado

como azar.
DISTRIDINHA — Outra que

SCrve apenas como azar.
fi.o PAREÔ - 1.500 METROS
FAROL — Bem trabalhado. E'

O eoncorrente favorito.
FITEfRO - Há muito que não

corro. Deve faltar-lhe estado.
FELLO — Sorvo como auxiliar.
MARLEM — Continua em bom

ô via-
vel."

RIOHIL — Indicarão viável pa-
ra os azarlstas.

GOYESCA — A presença de II-
gel roa não a favorece.

fi.o PAREÔ — 1.300 METROS
ARLEQUIM — Pouco fez ató

bojo. Não cremos.
FtELENICO II — Tem alguns

partidários. Pode corresponder.
ARELFA — Aceitável apenas

como azar.
CARANDÁ'

Sete carreiras na jornada de sábado
Progrediu c pode coNão gostamos.

3.o PAREÔ — 1.00!) METROS
CARLOS MAGNO — Anda mui-

to bem. Perigoso.
FIACRE — Tanit>cm está ollmo,

tanto que foi inscrito cm dois pa-
reos. I ,

v^Su vi*™0 
Crem°S flU° 

™°°L correu

IMBU*
locai1-so,

KENT — Indicado aponns como
azar.

7.0 PAREÔ — 1.200 METROS
SOLO — Não deve ser perigoso.
ANDEJA — Anda liem o pode

GIRUA' — Já andou bem me-
llior. Sõ como azar.

CASABLANCA — Excluído por
alguns adversários.

4.0 PAREÔ — 1.500 METROS
BICUDO — Sem credenciais pa-

ra firrurar.
FARRUCO — Outro que nao de-

ve assustar.
SINCL*.tr — Estreante bem co-

locado na turma,
VAGABOND — Anda bem. Po-

de ganhar.
ARDENTE — Serve para um

pia cê.
BABILÔNIA — A nosso ver fi a

nrovavel vencedora.
HELLAH — Excluída por ai-

guns rivais.
VIRGÍNIA — Placê sedutor. Es-

tá bem.
5.0 PAREÔ — 1.300 METROS
COMETA — Há rivais melhores.

Não cremos.
DANSARINO — Multo veloz.

Bom azar.
HORUS — Melhor que na cs-

*reia. Agora deve ganhar.
HYLAS — Serve como indicação

para o placo.
FELIZ — Deve apenas fazer nu-

mero.
GUEST — Reaparece. Tem ai-

guns partidários.
HECUBA — Não nos parece ri-

vai perigosa.
VALOMBROSA — Aqui sua ta-

refa é mais dificil.
G.o' PAREÔ — 2.400 METROS
FIACRE — Não deve ter preten-

soes.
GOMERY — Nesta companhia

há fé.
GUIZO — Turma forte. Só como

azar.
HIDARNE'S — Também não

cremos neste.
DOM PEDRITO — Se a prova

fõr na grama terá grande chance.

Fortalece bas-

bem há

E' frouxilo.

- *«tk: sz^-«ii«\*»nE!citftrrrKY!nT»

Sansonela Nevada
Potentado Momblam
Maripá Moscatel
Hood Goleiro
Farol Marlem
Gazela Damborazinha
Guaraunj Tamboatá

DOMINGi

Gaiety Piloto
Iwo Jima Cabalista
Carlos Magno Furioso
Babiionia Vagabond
ílorus Guest
Dom Pedrito Gomery
Floreio Andeja
logui Dilúvio

Muito ligetra. Há
esperanças.

CIGARRILHA — Volta regular-
mente. Não é Impossível.

DAMBORAZTNHA - Tem mui-
ta velocidade. E' perigosa.

GAZELA — Também é ligeira.
Inimiga. .,

JEROPIGA — Deve aguardar
outras oportunidades.

QUINA — Não é adversaria com
chance. '

7.0 PAREÔ — 1.500 METROS
ALAMBARY — Volta bem tra-

balhado o pode colocar-se.
FIVE STARS — Há rivais me-

lhores. Não cremos.
OUARAUNA — Pode e deve pro-

duzir mais que há uma semana.
UROASTRO — Ligeiro. Serve

como azar.
CASIOTAURO — Apenas como

reforço da noule. ,
DONA METÁLICA — Boa indi-

cação para o placé.
TAMBOATÁ' — Tem confirma-

do. E' adversário.
TUCUMAN — Correu bem do-

mincro. Possui chance.
BOUQUITA — Na pista pesada

terá altrumas pretensões.
RETTNTÃO DE DOMINGO

l.o PAREÔ - 1.500 METROS
AB.TAR — A turma agrada. Tem

chance.
BOURGO — Cotado como azar.
PILOTO — A nosso ver 6 uma

das forças.
RIGMACH — Completamente

condenado pelo rotrosnecto.
GATETY — E' a diferença de

Piloto.
2.o PAREÔ — 1.300 METROS
ARAI, — Podo colocar-se com os

primeiros.
SULAMITA — Serve como re-

forco da poule.
ATCHIM — Reaparece. Só como

azar.
CABALISTA — Estreante. Ha

muitas esperanças.
CORTEZA — Valoriza a poule i

•,1o companheiro. | a *
CORAN — Melhorou. Vai flgu- j %/

rar bom
DISCADA — Conserva a forma

Só como azar. ) A Comissão de Corridas do Jo-
IWO JIMA - Melhor prepara- cm (]e g-0 pavJo mostrou

da. Pode ate ganhar. grande energia an folgar o caso
SAMOA - Ligeira, mas frouxa, 

j ^^llarè, "performances" da
¦á i égua Reprise. Muita energia não

quer dizer aqui excesso da rigor.
Ao contrario, pode-se afirmar que
o órgão tt>niico agiu com a maxi-
ma justiça, ao punir o responsa-
vel por aquela égua e ao impedir
que Reprise tome parte nas corri-
das de Cidade Jardim durante três
meses.

Ninguém poderá contestar que
a defensora do Stud Carmen pro-
duziu domingo uma atuação ver-
dadeiramente chocante em face da
anterior. Há alguns dias, eleite
franca- favorita, não figurou um
momento algum do parco, dando

dias. Perigoso.
FORASTEIRO

Só como azar.
IDEAL — Reaparece firme c há

fé na vitoria.
LYSANDRO — Nfto nos parece

dos mais credenciados.
FLECHADA — Correndo multo.

Mesmo aqui é perigosa.

TOv»vmfflrmnnrnTOir«''trrWtr,™™*MMt*^

\4aa6ft

FORMULA — Já esteve melhor.
Não nos agrada.

PAMPA MIA — N» grama terá,
alguma chance.

8.0 PAREÔ — 1.G00 METROS
CAMBI — Reaparece com bom

trabalho. Pode ganhar.'CORSO — Mantém a forma,
Como azar.

DEHIR — Tem corrido pouco
ultimamente. Dificil.

CURUZU' — Como azar é acci-
lavei.

DILÚVIO — Vem de secundar
Goleiro. Há fé.

IOGUI — Continua bem prepa-
rado c podo ganhar do novo.

AL-ARUSSA — Fraquinha. Não
deve ter pretensões.

GIRALDA — Não c das maif/
credenciadas.

ATRAENTE! EQUILIBRADO
0 PROGRAMA DE DOMINGO
O Prêmio "Piratininga" tem em Dom
Pedrito o favorito — Montarias prováveis

Publicamos abaixo o programa
de domingo, com as montarias
prováveis:
l.o PAREÔ — às 13 h 30 — Cr$

20.000,00 — 4.000,00 — 2.000.00
Distancia 1.500 metros

ks.
Abjar, A. Altran  56
Bourgo, A. Pucilo .- 56
Piloto, J. Leite  56
Rigmach, J. Morgado <.... 56
Gaiety, P. Vaz  54

2.o PAREÔ — às 14 h — Cr$
30.000,00 — 7.500,00 — 3.000,00

1.500,00 — Distancia 1.300
metros

ks.
,,-......¦ 55(1 Arai, A. Altran •...,-...

)
(2 Sulamita, W. Lima •.  53

3 Atchim, P. Vaz  55
(4 Cabalista, J. Portilho .... 55
)
(5 Cortezã, R. Olguin • 53

Coran. N. Pereira  55
Discada, L. Lobo  53

S Iwo Jima. L. Gonzalez
9 Samoa, J. Morgado

NOSSOS PALPITES
SÁBADO

Don Rogelio
Emissora
Ibaé
CameririG
Ogar
Cigarrilha
D. Metálica

Abjar
Coran
Fiacre
Virgínia
Hylas
Imbu
Forasteiro
Cambi

t Bicudo, J. Portilho
1 Farruco, X. 
3 Sinclair, A. Pucilo,

grande desilusão ao publico após-1 4 Vagabond, P. Vaz
taãor. Domingo, ao contrario, ati-1 5 Ardente, O. Reichel

53
53

3.o PAREÔ — às 14 h 30 — Cr$
25.000,00 — 6.250,00 — 2.500,00
— 1.250,00 — Distancia 1.609
metros

ks.
Carlos Magno, R. Olguin .. 58
Fiacre, E. Vieira  58
Furioso, N. Pereira,  58
Denoria, R. Urbina  56
Giruá, L. Osório  54
Casablanca, A. Altran .... 52

4.0 PAREÔ — às 15 horas — Cr$
20.000,00 — 6.000,00 — 3.000,00
2.000,00 — Distancia 1-500 me-
tios

ks.
56
56
56
56
54

rou-se à luta'com grande ãisposi--G Babilônia, R. Olguin  54' 7 Hellah, A. Altran • 54
8 Virgínia, L. Lobo  54

Ksmamuam m ¦¦¦mauiaa^i

i ção, para dominar os rivais que a
1 haviam precedido amplamente.

Se a Comissão de Corridas não
tivesse julgado o caso como jul-
gou, por certo que as manobras
dessas natureza ganhariam novo
incremento. A passividade ou a

, benevolência do órgão técnico se-
i ria um verdadeiro estimulo aos
I que procuram lucros fáceis, sem
I qualquer respeito aos interesses de
terceiros.

Essa uma das razões pela qual
foi muito bem recebido, pelos tur-
fistas cm geral, o epilogo do cha-
mailo "caso Reprise". — V. C.

SORTES GRANDES?
se... na

A DA SORTE
Direita, 2 2

Palpites de uni
jóquei

Gaiety — Piloto
Coran —
Fiacre —
Babilônia
Horus —
Gomery —
Forasteiro

Cabalista
C. Magno
— Sinclair
Hylas

• D. Pedrito
— Floreio

Dilúvio — logui

às 15 h 30 — CrS
6.000,00 — 3.000,00
— Distancia 1.300

5.o PAREÔ —
20.000,00 -
— 2.000,00
metros

ks.
Cometa, L. Lobo 56
Dansarino, A. Altran 56
Horus, L. Gonzalez 56
Hylas, P. Vaz 56
Feliz, A. Lucca 54
Guest, L. Osório 54
Hecuba, O. Reichel 54
ValOmbrosa, R, Urbina :....• 54

G.o PAREÔ — Prêmio "Piratinln-
ga" — às 16 horas — Cr$
80.000,00 — 20.000,00 — 8.000,00

c 5% ao criador — Distancia
2.400 metros

ks.
Fiacre, E. Vieira ..,.-...-? 57
Gomery, P. Vaz .• 57
Guizo, O. Reichel ¦ 57
Hydarnés, L. Lobo • 51
Dom Pedrito, R. Olguin ... 52
Imbú, J. Portilho  5S
Kent, L. Osório  .5?

7.o PAREÔ às 16 h 40 — CrS
20.000,00 6.000,00 — 3.000.00
— 2.000,000 — Distancia 1.200
metros

1 Solo. E. Vieira -.
(2 Andeja, O. Reichel .,.
)
(3 Austerlitz, R. Zamudio

Florerio, Greme Jr.
Forasteiro, L. Gonzalez
Ideal, P. Vaz 
Lysandro, J. Portilho .
Flechada, A. Lucca

ks.
58
56

52
56
56
56
56
52

9 Formula, R. Olguin  52
10 Pampa Mia, S. Godoy ... 52

8.o PAREÔ — às 17 h 20 — Cr$
30.000,00 — 7.500,00 — 3.000,00
— 1.500,00 — Distancia 1-609
metros

ks,
1 Cambi, N. Pereira  55

(2 Corso, Greme Jr  55
)
(3 Dehir, E. Garcia  55

Curuzú, A. Altran  55
Dilúvio, R. Olguin  55
logui, L. Gonzalez •.  55
Al-Arussa, L. Lobo  53
Giralda, O. Reichel  53

(illlk EVARIZESyjg.
HEMORRdIDAS

mo-Virtus

Mtik AO MESMOÍTEMWOUlQÚipO

-Jl

RETROSPECTO

EMPORADA INTERNACIONAL
SÃO PAULO (2) VS. RIVER

PLATE (2)
LOCAL — Pacacmbu.
MARCADORES — Di SteCano,

Teixeirinha, Remo e Labruna.
QUADROS:
SAO PAULO •— Gijo, Saverio e

Renganeschi; Rui, Bauer (Ar-
mando) e Noronha; Ferrari, leso,
Antoninho, Remo (Leopoldo). e
Teixeirinha

RIVER PLATE — Carrizo, Va*
ghl e Rodriguez (Ferreyra); Iaco-
no, Rissi c Ramos; Reyes (Mu-
nos), Moreno, Di Stefano, Labru-
na e Loustau.

PRELIMINAR — Amadores
da Portuguesa de Desportos (4),
vs. Amadores do Palmeiras (2). 4

RENDA — 208.961 cruzeiros. , '
JUIZ — João Etzel.
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O River é um
fatalista purs
A'lama atrapalhou os argentinos, concordo - Mas o São Paulo sentiu os mesmos efeitos negativos do
campo escorregadio — Se Ferrari não fechasse os olhos antes de chutar, a bola, o Sao Paulo teria
vencido com bom saldo - Afinal, os "meninos" deram boa demonstração do seu valor - Que
Palmeiras, Corintians e Portuguesa tenham "sentido" o espirito de luta do Sao Paulo - S6 assim

evitar-se-ão goleadas deprimentes Escreveu OBSERVADOR

A,  
Sc o bom tempo não ti-

vessc fugido... Mas, tam-
bem, quem poderia prever aque-
Jc oguaceiro de domingo? O ca-
so é que, abrindo a temporada In-
ternacionalj River e São Paulo
jogaram debaixo de chuva Uma
chuva atroz, indigesta. Assim
mesmo, a massa esportiva de São
Paulo possui uma log'ão do hc-
róis. A mesma legião que se pos-
tou nos degraus do Pacaembu, pa-
ia, espiando por debaixo do guar-
da-chuvas, presenciar o encontro.
Lama no meio do campo. Cora-
ções quentes por debaixo dos
guarda-chuvas. No Rio, com um
tempo maravilhoso, Vasco e Pai-
meiras Jogavam, na véspera, pa-
ra um publico de 208 contos. O
mesmo publico de 208 contos, que,

debaixo de chuva, compareceu ao
Pacaembu para presenciar a
abertura da temporada Interna-
cional. O São Paulo, indiferente
á lama, atirou-se à luta. Os f.r-
gentlnÕs do River Plate também
foram à ela, embora contrefei-
tos. Gostando ou não de campo
molhado, habituados ou não à la-
ma impiedosa, o caso ó que foram
obrigados a jogar com "garras"
Caso contrario, o São Paulo te-
ria goleado!...
P — O tricolor continua a sen-

tir-se de "mala suerte" con-
tra os argentinos. Ataca, realiza
mais, cria mais oportunidades
para marcar. Se não perde, como
aconteceu no ano passado, empa-
ta, como aconteceu domingo pas-
sado. Positivamente, o São Paulo

não se dá bem com o River Pia-
te. Desde os prime'roa instantes,
o tricolor foi mais time. Mano-
liroii com mais autoridade. Lá
no campo, o "pequetito" Remo,
mostrando-so exuberante "lamci-
ro", jogava como de há muito
não o fazia. Empurrando os com-
panheiros. Construindo avança-
das maravilhosas. Mas a superio-
ridado não se traduziu em gols.
Porque leso, embora consttuindo
também com perfeição, chutava
mal. Não tão mal quanto Ferra-
ri, mas, como o extrema, sem
atingir o gol do Carrizo. Daquela
forma, com artilharia descalibra-
da, os gols não viriam. Pelo me-
nos em numero suficiente para
assegurar o triunfo. O empato foi
o resulta Jo final. Bom para os

ma, corrobora a minha afirmati-
va. Preclosismo individual, cm-

argentinos. Ingrato para 3 Sao
Paulo. No gol do River não es-
tava Soriano. Estava Carrizo. ' hora diciplinado cm boa dose aos
Por sinal, suplente. Mas, qual- 

' interesses do conjunto. Em cam-
Jllho, para so | po seco essa tendência deverá

ser favorecida. O River de do-
iningo, portanto, sem demonstrar
evolução sobre o River que vimos'
evolução acentuada sobre o River

vimos no ano passado, pode-
rá ser uma festa para os olhos,.

u — A temporada internado-
nal iniciada domingo passa-

OBERDAN, DOMINGOS E ZIZINHO OS
RES CRAQUES DO FUTEBOL BRASILEIRO

quer arqueiro portenho. para
consagrar, basta jogar no River,
contra o São Paulo. As bolas não
entram. Tudo dá certo. Só não dá
certo a superioridade do jago
sampaulino, O futebol tem dec-
sas coisas.
| — O São Paulo, dentro do um

campo tecnicamente desfavo-
ravel, fez o que elo se esperava.
Em primeiro lugar, lutou com ai
ma, com disposição,
portanto, de imediato,
ameaça de uma goleada triste.
Como aquela do Corintians fren-
te ao Boca. Ao lado desse ani-
rno, desse espirito de luta, sem

I entrar nas minúcias do campo
I impraticável, o São Paulo, teeni-' camente, superou o seu couten- j ve ser olhado como te

dor. Adaptou-se mais às eirouns- j SOS principais clubes

í

MA
Ramos tem uma biografia interessante — O famoso médio
nortenho iá integrou uma dezena de vezes o selecionado argentino I Siò
j-"-"- cipalm

f O futebol argentino sempre foi
grandemente apreciado pelo pu-
blico esportivo brasileiro. Os pia-
tinos quando nos visitam, trazem
a nata do seu "soecer" proporcio-
liando ao aficionado do esporte das
multidões espetáculos inéditos.
Não se falando dos jogos entre os
selecionados brasileiro c argenti-
no, ainda perdura na lembrança
cie todos os magníficos prelios
da temporada do Boca Juniors c
do River Plate no ano de 19-16.
Alem de nos proporcionar jogos
dos mais brilhantes os argentinos,
também apresentaram a sua for-
<;a máxima, representada, num
Ramos, Moreno, Boye, Vacca, So-
brero, Dezorzi, Sosa, Loustau, La-
bruna, e uma infinidade de exl-
mios controladores da "numero
cinco". Craques perfeitos, que
poderiam fazer frente ao Selcclo-
nado Britânico e trazer para a
America do Sul feitos dos mais
altissonantes. Estão, na verdade,
bem adiantados os argentinos no
esporte-rei. São, indiseutivelmen-
te os melhores do Continente Sul-
Americano, ainda que muitos tal
não queiram reconhecer. Mais de
uma vez, o nosso publico teve
oportunidade de ver em ação os
representantes do pc-bola porte-
nho e inegavelmente a opinião
que fez poderia somente ser
esta: "eles sabem jogar futebol".
Não são, porem os maiores do
mundo. O futebol brasileiro tam-
bom é bonito, técnico e priifloro-
so c longe de nós está a idéia de
colocá-lo em plano inferior ao
platino. Um atestado do poderio
do nosso "association'' está nas
pelejas que- foram disputadas en-
Ire nossa representação e da Ar-
gentlna. Se fomos .infelizes em
alguns jogos, noutros consegui-
jnos demonstrar toda a capacida-
de e pujança do nosso futebol, der-
rotando de maneira inapclavcl os
«latinos. O método de treinamon-
to e a alimentação conseguiram
porem, elevar o nivel de progros-
so do futebol argentino. Disso,
ainda não dispomos e se tivesse-
mos, precisaríamos de mentalida-
tles para saber, como acontece
com os portenhos, orientar nossos
futebolistas. Enfim, caminhamos,
ainda que com passos lentos, pa-
ra a evolução, pois, tudo agora se
renova.

ENTRE OS CAMPEÕES
ARGENTINOS

MUNDO ESPORTIVO, teve
oportunidade de palestrar com va-
rios defensores do River Plate so-
bre diversos assuntos. A impres-
são que tivemos de tudo e de to-
dos, foi a melhor possivel. Du-
rante a palestra, rapidamente, ti-
vemos ensejo, do analisar, em
pensamento, a diferença, enorme
que existe entre o futebol argenti-
no e o que se pratica em outros
centros. Nosso objetivo, porem,
era de trazer a estas colunas um
pouco de carreira esportivo, do
consagrado médio Ramos, futobo-
lista de comprovada capacidade
técnica c, bastante conhecido do
nosso publico. Sempre gentil c
solicito, Ramos, Iniciou sua hls-
torin, dizendo: r'"Meu nome por extenso c José
Ramos. Nasci aos 23 dias do mês

de fevereiro de 1918, e tenho por-
tanto 29 anos de idade. Desde
tenra idade sempre senti enorme
inclinação pelo futebol. Depois
do praticá-lo no Colégio e mais
tarde nas "peladas" de rua in-
gressei, com 35 anos de idade, no
Juvenil do River Plate. Duran-
te um ano disputei o Campeona-
to da Quinta Divisão, jogando ora,
como médio direito, ora como me-
dio esquerdo e finalmente no
centro da linha media. Apcrfei-
çoei-me assim a atuar em qualquer
posição da linha intermediária e
isso para mim foi de grande valia,
principalmente, no momento, pois-

Fui, então cedido ao Lanus, por (
empréstimo. Durante um ano, Jo-
gándo como centro-medio defendi
aquele clube. Terminando o con-
trato voltei novamente para o
meu clube, mas não mais como
jogador da segunda divisão e
sim da divisão principal. Isso
aconteceu cm 19-11. Atuava como
médio esquerdo o pela primeira
vez conquistei o titulo de cam-
peão argentino de futebol. Esta
foi também uma. indiscritlvel
emoção da minha, carreira de
profissional. Em 1912-45 e 47 sa-
grel-rne novamente campeão ar-
gentino. Tenho portanto nas veias
sangue de campeão. Alem dos ti-
tulos de campeão de minha ter-
ra conquistei também os de cam-
peão sul-americalo nas disputas
da Copa Roca. o nos certames con-
tinenlais. Tive oportunidade de
integrar a seleção do meu pais
cinco vezes contra o selecionado
brasileiro. Três vezes na. Copa
Roca, uma vez no Uruguai c uma
na Argentina. Os jogadores mais
destacados do futebol brasileiro
em minha opinião são: Oberdan,
Domingos o Zizinho, com os quais
tive oportunidade de me defron-
lar.

A partida mais importante que
disputei em toda minha carreira
de profissional foi no ano passado
contra o Indepcndiento em disputa
do titulo. Com enorme dificulüa-
de conseguimos vencer por 2 a 1,
conquistando assim mais uma voz
o "cetro". O futebol, para mim

no River substituo qualquer ele- sempre foi um meio de vida. Sou,
monto das referidas posições. Cus- I casado e já tive propriedades,
tou-me isso, porque, enormes e j Possuía um bar e como não dispu-
múltiplos esforços. Depois de in- nha do tempo, resolvi vendè-lo, fi-
tegrar durante uma temporada o I cando apenas com alguns terre-
juvenil do clube ao qual pertenço, \ nos e minha residência. Ganhei
fui promovido para a quarta di- I

visão. Contava então 16 anos de
idade o possuía incontida vontade
de brilhar intensamente. Jogando
com vontade e procurando sempre
melhorar meus conhecimentos,
consegui conquistar defintiva-
mente a posição de centro-medio,
c sagrar-me tricampeão argenti-
no da quarta divisão. Foi essa
uma das grandes emoções de
minha carreira esportiva. Em vir-
tude das destacadas atuações que
cumpri na defesa do quadro do
amadores do River, fui novamen-
to beneficiado. Conferiram-me,
desta feita, o diploma de titular
do quadro de aspirantes e em se-
guida passei a Integrar a se-
gunda divisão ck> profissionais.

muito dinheiro no futebol, não
sendo possivel calcular quanto
mais ou monos. Antes de lermi-
nar, quero frizar, que os jogado-
res do futebol do meu país que
mais admiro pela maneira de jo-
gar são: Moreno e Santamaria.
Alem do futebol, aprecio bastante,
o bola-ao-cesto, volibol, natação
e atletismo. Muitas diversões
prediletas são o cinema e a musl-
ca e os artistas que mais aprecio
no cinema argentino são: Petro-
ne o Maganha, depois Cnrv Cooper
e finalmente, Frederieh March do
cinema, norte-americano. Quando
abandonar o futebol pretendo
montar um estabelecimento c

tancias. Com isso, demonstrou
recursos indiscutíveis. Afinal,
não deve ser aceita como plena
a desculpa dos jogadores do Ri-
ver, afirmando a "una você" qm:
não sabem jogar cm campo es-
corregadio. Chuva c lama podem
surgir durante o transcorrer do
um prelio. E isso já terá aconíe-
cido aos jogadores do River. O

r teve uma boa defesa. Prin-
lmento uma boa linha-media .

O ataque fez o que lhe era possi-
vel. E nem se podia mais. G'io
teve mais "pinta" de arqueiro que

felizardo Carrizo. Pelo menos
não deteve nenhuma bola de per-
nas para o ar. Saverio valorizou
a sua conduta como em poucos
prelios da serie final do certa-
me. Noronha, Rui e Rcnganes-
chi, dentro das suas possibilida-
des. Bauer foi o que menos con-
venceu. Assim mesmo não che-
gou a ser negativo. O ataque vi-
vou do vibrações. Com aquele es-
pirito "aspirante" que já devia
ter convencido muita, gente. In- ! ¦
felizmente, porem, os "meninos"
não custaram 000 contos. No fu- !'
tcbol brasileiro, 0 essencial não
é jogar bem. Ê ter publicidade e
ganhar um contrato polpudo. Sc
ao em voz de experiências inúteis
so tivessem efetivado os "meni- i

nos", o ataque de domingo pas-
| sado estaria rendendo à altura
! da defesa. K o que eu penso. E' 
tenho sorte, porque muita gente
pensa como eu!... J
tf^à — Os jogadores do River tel-

, maçam em dizer que foram :
I prejudicados pelo terreno. Acre- j
j dito. Em termos, mas acredito. |
i A lama não cortaria em mais de ,
I 50% as possibilidades técnicas do i
uma ejuipe excepcional. Viveria
o conjunto do River, pelo menos, '
do fulgor do algumas individuali- jdados. Lostau, por exemplo, o i
craque mais caro e mais íamo- jso da mais jovem geração argen- jtina, falou da lama como do um jcataclisma. Contudo, ele saiu do |
campo com o uniforme quase

I 

branco. Simplesmente porque não
havia lama nas extremas. Como
Lostau, outros desiludiram. Não |
formei nenhum juizo definitivo :
sobre o River. Porque, o bem ,
possivel, que os argentinos se te-
nliara mesmo impressionado por
algumas das poças do Pacaembu.
O River, porem, em linhas gerais,
não superou o quadro do ano pas-
sado, embora aquele não fosse o
campeão. O seu futebol, de cias-
se indiscutivelmente primaria,
continua a ser tocado pelo pro-
ciosismo do alguns elementos do

está fadada a inteiro exilo.
Afastou, ' Aquele publico que se sacrificou
qualquer I á chuva, ó bem um atestado qut

existe assistência para um gran-
do prelio de. futebol cm São Pau-
Io, mesmo debaixo de chuva. O
River é um grande time, expres- ]
são do "association" portenho, o.
primeiro da America do Sul. De-

olhado como tal pelos nos-
O Boca

com uma serio de razões mais
fortes, deverá ser encarado com.

I o mesmo cuidado. í-l uma gran-
de oportunidade para os clubes
paulistas, para o futebol brasi-
íeiró. Ao lado do panorama doa
espetáculos expressivos, existe em.

| jogo uma posição. Posição qucl
cumpro ser defendida pelos clu-;
bes bandeirantes. O Sao Paulo i

' soube interpretar bem as suaa .
I responsabilidades. Afinal, para.'
i todos os efeitos, era o quarto, co-

locado do certame paulista, qu>»
| enfrentava o campeão argentino. Q
| tricolor foi capaz de superá-la
I tecnicamente, avolumando a sua:
conduta, a ponto de merecer ven-' cer o confronto com algumas so-«

' bras. Contudo, foi torpedeado pa-*
Ia fatalidade. Corintians e Pai-»
meiras, campeão e vice-campeãov'
têm ainda maiores responsabili-i
dades. Responsabilidades que
não serão traídas, desde eme alvt-
verdes e alvipretos se apresentem
com o mesmo espirito de luta que
agigantou o São Paul''1'!'

VOCÊ NÁO $E RECORDA. J

II
! li

fi ¦¦: íí

m
rli

¦ iV'n

1
\\ ma ira

vfc

...que o Brasil ivunea «-ouse,-
guiu ser campeão alem de suas
fronteiras, sagramlo-se vencedor,
dos certames sul-americanos de
1.9 c ~'í, unicamente, o-< quais fu-
rum disputados cm nossa país? |

. .. que até hoje, só se retira-'
ram invictos do pugilismo os
campeões Jeíries c Gene Tuney'*.

. ... que o mais antigo cluba
uruguaio é o 1'enarol, fundado em
IXÍtl?

... que o primeiro certame ca-
rioea"de futebol profissional foi
vencido pelo Bangu. que depois
disso não obteve qualquer outro
titulo?

... que Epingaux, do Macken-
zie, foi o autor do primeiro g»í
do campeonato inicial da Lig»
1'aulisla, cm 1902?

... que o Ilakoah foi o iniic
clube norte-americano, que t:\cur-
sionou até hoje uo Brasil, te»tl<
aqui chegado em 1030?

. .. que o primeiro nome do J»«
ventas foi Crespi V. V. cm ho-*
menagem ao seu fundador'.'

. .. que o artilheiro ilo campeei-
nato paulista de L)!4 ioi Ji.ubenSj
Sales, que atuando em todos »a' dez jogos como centromedio obte-»

, ve nada menos de 18 gols.'
| .... que dá-se o nome ile gol

ataque, contrastando com o jogo , "olímpico" ao tento marcado <H-
"rasgado" dos membros da defen- ' retamente no escanteio porque

continuai
cia."

siva. Aliás, as contagens obtidas
pelo River no ultimo tor-
neio argentino nunca foram
contundentes. Os adversários lo-
ram sendo derrotados por peque-
na margem, mesmo aqueles de

assim minha existen- possibilidades técnicas inferiores.

essa jogada se produziu pela pri-
meira vez nus olimpíadas de lí)2-t,
em Paris'.'

i ... que o papular Luís Matoso,
i cujo verdadeiro nome é Luís iMa-11 cedo e tem o apelido do Feitiço,

já atuou na seleção uruguaia, ao
lado de Vlladoniga?

Herald® José de Alie
domingo, Palmeiras
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' Essa constatação, de cortei for- i
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versus River Plate H
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N li. _ Apura, quo estamos
aedlcftndo um pagina inteira nos
nossos consulentos, pedimos «que-
les cujas cartas ainda não foram
respondidas, que tenhnm ptclen-
Cia. Iremos respondendo k modtdn
do possível, porquanto rios tem
chegado, n cada dia, drenas.c
mais dezenas de cartas, Temos, a
responder. !H9 cartas, Como vem,
os nossos leitores, rião 5 fácil atCTl-
«ler a todas ao mesmo tempo. For
isso, pedimos a bondado dn sua pa-
ciência quo todas elas serão res-
íiondidas.»*»

JOÃO OTÁVIO PIMENTEL
FEIJO' - (Capital) — "Qual o
mais técnico: Ronê, Gljo ou Ju-
ra'.'" Gijo."Qual o melhor: leso ou Neca.
leso."China ou Ferrari?" China.

"Que tal esta seleção: Oberdan,
Caieira c Domingos; Rui Bran-
ããòzinho e Noronha; Lula, Balta-
zar, Servilio, Remo e Teixeiri-
nha? Boa. . |
pitai) — "Qual .lestes três golei- .
ros é o melhor: Reno. Chiquinho, '

du Loonidio?" Renê. |
"Qual zaga é melhor: Artigas-

Expedito ou Luis-Pitola?" Arti-
jras-Expcdito, I"Qual o melhor destes três: Al- .
fredq, Castanheira ou Alberti- .
Tiho'."' Alfredo, no momento, pois ¦
c ele o titular. j"Qual o melhor destes três: I
rtui, Rubens ou Leonaldo?" Loo-
xialdo."Qual destas duas linhas 6 me-
lhor: Odair, Zefcrino, Adolfrizes,
Antoninho o Leonaldo, ou Odair,
Xtepnaldo, Adolfrizes, Antoninho e
3Rubens?" A primeira."Que tal esta seleção: Ober-
dan, Domingos e Caieira; Rui,
Bauer o Waldemar Fiume; Clau-
rtio, Baltazar, Servilio Lima e
Teixeirinha?" Boa.•> _ (Tabapuã — São Paulo) —
''Quantos títulos conquistou _0
quadro de aspirantes do São
Paulo?" Cuco."Qual destes meias é melhor:
liemo, Lima, Pinga, Bibe ou An-
toninho?" Todos eles são excc-
lentes meias-esquerdas. Opta-
mos, todavia, pela superioridade
de Pinga

"Esta seleção supera O quadro
da Portuguesa de Desportos: Os-
wáldo, Artigas e Moacir; Nenê,
Brandãozinho e Belmiro; Alemão-
Zinho, Cilas, Zoferlno, Antoninho
e Valter?" Não. Nem se compara
ao conjunto luso."Qual foi o clube que venceu o
troféu Brcçil, na ultima disputa?"
.O São Paulo Futebol Clube.

"Que tal esta seleção sul-amo-
ricana: Oberdan, Caieira e Tejo-
ra; Rui Perrucca e Waldemar
Fiume; Boyé, Ademir. Heleno,
Jair o Lostau?" Ótima.

JOÃO ZACARIAS ABRAO —¦'(?) — Infelizmente, não atende-
reos a pedidos do fotografias. O
amigo deve se dirigir ao Palmeiras
o Corintians, diretamente. Dispo-
nha.

CARLOS IVAN MAZZEI — (Jaú
— São Paulo) —- "Qual é o nome
de Canhotinho?" Milton Medeiros.

"13' boa esta seleção: Oberdan;
Caieira e Moacir; Rui, Brandãczl-
nho o Valdemar Piume; Lula Bal-
tazar, Nininho, Lima e Simão?"
Muito boa."E esta seleção brasileira: Obor-
do.n; Caieira e Norival; Rui, Danl-
Io c Valdemar Fiume; Lula, Ade-
mir, Heleno Jair ft Simão?" Ótima.

"Qual é o melhor quadro do
Brasil?" Torna-se difícil precisar
ao amigo, qual o melhor quadro Jo
Brasil. Vasco da G-úna, Palmeiras
c Atlético 'Mineiro possuem pode-
rosos esquadrões que. numa dispu-
ta oficial, couio campeões de seus

. respectivos Estados, poderá surgir
o melhor quadre nacional."Quem é melhor: Rui, do Corin-
tians, ou Canhotinho?" Canhoti-
nho."O Juventus tem possibilidade de
se tornar um quadro como a Por-
tuguesa de Desportos?" Desde que
contrate alguns bons jogadores.

Dos seus atuais defensores, Altre-
do Loronn, Antunes, Carbono c
Nlqulnho são os únicos que nos
parecem cm condições do progres-

NESTOK FERNANDES — (Ca-
pilai) — "Qual foi o jogador bra-
sileiro campeão da Itália pelo Ju-
vontus?" Ministrlnho."Qual foi o jogador brasileiro
campeão argentino pelo San Lorcn-
zo?" Petronilho."Qual o jogador brasileiro cam.
peão mundial pela Itália?" Filo.

"Foi Jaguaré, brasileiro, ram-
peão francês pelo Olímpio?" Sim.

"Em que cidade nasceu Leoni-
das? Qual a sua idade?" Loo.nldaa
nasceu no Rio e conta, presente-
mente, 34 anos de idade.

?  (?) — "Qual é o nome o a
idade de Oberdan. Caxambu e Bi-
no?" Oberdan Catani. com 2d anos.
Hélio Geraldo Caxambu, com 23.
Setcmbrlno Alves, com 2fí anos.^ ^"Ademir é superior a Mnrtino?"
Sim."Oue tal estas seleções: SAN-
TISTA — Reno; Artigas e Expedi-
to; Nenê Brandãozinho e Anlero;
Alemãozinho, Zeferino, Adolfrizes,
Antoninho o Leonaldo. — PAULTS-¦\-,\ — Oberdan: Caieira o Nino;
Nenê. Brandãozinho e Valdemar
Fiume; Lula, Lima. Nininho, Ca-
nhotinho e Simão?" Na seleção
santista, colocaríamos Alfredo na
asa-rnedia esquerda o Bahia ^ no
comando do ataque. Quanto à se-
l"cão paulista, Nino não pode ser'
escalado por sei- italiano nato. To-
davia, eslã boa a constituição dn
mesma."Que tal estas seleções: CARIO-
CA — Luís; Garso c Norival; Bi-
guá, Danilo e Jaime; Amorlm,
Ademir, Heleno. Jair c Rodrigues
(Chico). BRASILEIRA — Ober-

1 dan; Caieira e Murilo; Rui, Danl-
Io e Jaime; Tesourinha, Ademir,
Heleno, Jair e Simão?" Boas am-
bas as seleções. Todavia, coloca-
riamos Valdemar Fiume em lugar
de Jaime, que não se encontra en:

, ba forma.
ALCIDES PIRES — (Pindamo-

nhangaba — São Paulo) — "Qual
. o jogador brasileiro que foi cam-
, peão uruguaio pelo Nacional e ar-
: gentino pelo Boca Juniors?" Do-
j mingos Da Gula.
I "Qual o brasileiro campeão da' Itália pelo Juventus"? Ministri-

nho."Qual o brasileiro campeão ar-
gentino pelo San Lorcnzo?" Pelro-
r.ilho."Qual o brasileiro campeão mun-
dial pela Itália?" Filo."Qual o brasileiro campeão pelo
OMmpic?" Jaguaré.

PALMEIRISTA DO PEITO —
(Jaú — São Paulo) — "Qual é O
quadro móis popular do Brasil?"
O Palmeiras, aqui cm São Paulo,
tem essa cognomlnaçãò, enquanto
o Flamengo, no Rio, é considera-
do o clube mais querido do Bra-
sil. Não se pode dar uma respos-
ta exata."E' verdade que o Corintians
deu um baile no Palmeiras, nos
2x0?" O Corintians superou, niti-
damente, o Palmeiras, naquela tar-
de, fazendo uma dn suas mais bc-
Ias exibições dos últimos tentos.

"Depois da Portuguesa de Des-
portos, qual é a melhor linha ata-
cante de São Paulo?" A do Pai-
meiras."Quantas vezc.s o São Paulo sa-
grou-se campeão paulista, e em
que anos?" Quatro vezes. Er.: 1931,
1943. 45 e 46."Qual vitoria foi mais bonita: a
do Palmeiras, do primeiro turno,
ou a do Corintians do returno?"
A do Corintians foi mais brilhan-
te, porquanto o alv'| ?gro quebfòu
a invencibilidade do campeão,
truncando-lhe a marcha a canil-
nho do troféu dos invictos.'! — (Limeira — São Paulo) —
"Quais são as idades de Saverio,
Neca, Leopoldo, Turcão, Caxambu
e Luís (Flamengo) ?¦" Saverio con-
ta presentemente, 23 anos de ida-
de, Neca, 24, Leopoldo, 23, Turcão,
21, Caxambu, 28 e Luís, 24"Quem é melhor
verio?" Saverio."Teixeirinha ou
linha."Renganesohl
Renganeschl,"Quais os craques casados do

Gualter ou Sa-

Nivio?" Teixcl-

Rafancli?"ou

São Paulo'.'" Uljo ltui, Noronha c
Teixeirinha."André esta inutilizado para o
futebol?" Ainda há esperanças de
que Andrc volte ã atividade, don-
tro em breve

"Manecà, do Vasco, é superior a \
Neca e Baltazar?" Eles se equiva-
lem. I"Qual a verdadeira marcação
diagonal: a do Palmeiras ou a do
São Paulo?" Ambas são marco.- I
ções em diagonal. Só que o Palmei-
ras faz a diagonal pela direita e I
o São Paulo, pela esquerda."Qual o melhor esquadrão do
Brasil, atualmente?" Veja a res-
posta que demos a Carlos Ivan |
Mazzel.

? _ (Franca — São Paulo) —
"Qual é melhor: Bino ou Gijo?"
Bino está em melhor forma, atra-
vessando a melhor fase de toda a
sua carreira. '"Qual 6 o maior Estádio da
America do Sul e de mundo?" Da
America do Sul, é o do Huracan,
recentemente Inaugurado, em Bue-
nos Aires. Talvez soja esse, tam-
bem. o maior do mundo.

"Quais são os três melhores cs-
tadios do Interior de São Paulo?" ,
Em r.rlmeiro lugar, o do Mogiana,
de Campinas, seguido do 1S de No-
vembro. de Piracicaba, e da Fran-
cana. Não conhecemos todos os es-
tadios do Interior. Dos que temos
visto, reputamos os três citados, os |
melhores. i"Não acha, v. sa. Luizinho me-
lhor que seu Irmão. Tonho Rosa?'' I
Não podemos dar-lhe uma respos- jta exala, porquanto não conhece-
mos Luizinho e Tonho Rosa. To- <
davia, este ultimo ostenta maior |
cartaz cm nossa Capital."Como v. sa. formaria um qua-
dro de todos os elementos que já
defenderam o Corintians?" Tufi;
Domingos' c Del Debio; Brito,
Brandão e Munhoz: Filo, Servilio,
Teleco, Neco o Hercules. Talvez
tenhamos esquecido algum clemen-
to mais valoroso, em alguma po-
sição. Todavia escalamos, de mo-
monto, os rnie nos vieram à men-
to."Por que Lula 6 melhor que
Cláudio, c qual a sua vantagem1 so-
bre este?" Temos dito e repetido,
inúmeras vezes, porque proclama-
mos a superioridade de Lula sobre
Cláudio, no campeonato de 47. A
única vantagem do ponteiro pai-
meirensê sobre o ponteiro corin-
tiano, está na melhor positividade {
de Lula, contribuindo mais direta- j
mente para os trlunfos do cam-
peão."Qual 6 pior: Bovio ou Osvaldl-
nho?" Como o amigo está pessl-
mista, com referencia aos dois co-
mandantes palmelrenses, hein!
Reputamos Eovio superior a Os-
valdinho.

ROQUE BASSANI CILI — (Ar-
cebürgo — São Paulo) — "Por

que o Palmeiras perdeu o jogo pa-
ra o Corintians por- 2x0? Seria por
deficiência técnica ou fisica?"
Unicamente porque os corintianos
fizeram a sua mais bela exibição
do campeonato e dos últimos tem-
pos, deixando completamente dos-
controlados os palmchenscs. Foi
urna vitoria nítida e Insofismável
do "Campeão do Centenário".

"Quais são os divertimentos de
que gozam os sócios do Parque
Antártica?" Todas as regalias que
um clube esportivo pode oferecer
aos seirs associados."Poderia v. sa. publicar a Ido-
grafia do Caieira?" Esta já foi
publicada. .Todavia, voltaremos a
fazê-lo, para atender â curiosida-
de do amigo.

Quanto ás suas perguntas sobre
juvenis, Infelizmente não podemos-
responder, porquanto não nos
ocupamos dessa categoria. Dispo-

, nha.
DANIEL TEIXEIRA LOPES —' 

(Capital) — E' verdade que Nino,
zagueiro da Portuguesa de Despor-
tos, veio da Itália com 3 anos de
idade?" Com 2 anos, sim."Qual o brasileiro que. foi can>
peão uruguaio pelo Nacional e
campeão argentino pelo Boca Ju-
niors?" Domingos da Guia."Qual o brasileiro que foi cam-

i peão mundial pela Itália?" Filo."Qual a seleção paulista que
I disputou o campeonato brasileiro

de futebol, em 1939?" Jurandir;

carnora c Junqueira; Lisandro,
Brandão e Del Nero; Mendes, Ar-
mandlnho, Tcloco, Araken e Paulo.

"Qual o melhor ponta direita:
Renato ou Djalma (Portuguesa do
Desportos)?" Renato. Djalma 6
centroavante. Esteveu cie. jogando
na ponta direita, por dcslocação
forçada,, em virtude da contusão
de Renato."Qual o melhor: Hélio (Portu-
guesa de Desportos), ou Alcixo?"
Hélio, no momento."Houve algum brasileiro cam-
peão argentino pelo San Lorcn-
zo?" Sim. Petronilho de Brito.

FRANCISCO TRENTINELA —
(Penapolls — São Paulo) — "Qual
contromedio 6 melhor: Bauer Tu-
lio ou Hélio?" Bauer, no momen-
to."Qual 6 o melhor- entre leso, Ar-
turzinho e Neca?" leso.

i "Qual o melhor médio direito
dos aspirantes: Azambuja ou Pe-
liciari?" Azambuja."Qual quadro é melhor: Sao
Paulo ou Vasco da Gama?" Vasco
da Gama, no momento, que 6 o
campeão carioca, enquanto o tri-
color colocou-se em quarto lugar,
cm nosso campeonato,

i POMILDO BONINI — (Presi-
dente Prudente — São Paulo) —
"Qual dos dois é melhor: Bino ou
Ivo?" Bino."Que tal esta seleção: Oberdan;
Domingos e Nino; Zezé Procopio,

j Brandãozinho e Valdemar Fiunoe;
i Cláudio, Baltazar, Servilio Lima o
Simão?" Regular, a sua seleção.

: Convém, no entanto, salientar, que
í Nino não pode integrar a seleção
bandeirante, em virtude de ser ita-

: liano nato.
| LEONELLO MARIGONI —
1 (Capital) — "V. sa. pode res- I

ponder-mo se o Palmeiras teve
alguma pena máxima cobrada a
seu favor durante o campeonato
de 1947?" Não. Não foi assinalada
qualquer penalidade máxima a
favor do campeão.

ARTUR BATISTA SILVA —
(Barretos — São Paulo) — "Co-
mo v. sa. formaria uma seleção
dos jogadores brasileiros de todos
os tempos?" Marcos, Domingos c
Junqueira; Zezé Procopio, Fausto
e Afonsinho; Luizinho, Romeu,
Friedenreich, Ncco e Arnaldo.

"Quais são os cinco melhores
arqueiros do Brasil, na ordem?"
Oberdan, Luís, Caxambu, Barbo-
sa e Osvaldo (Botafogo).

"Bino, com as atuações que
tem desenvolvido ultimamente,
não pode ser considerado o se-
gundo melhor arqueiro da Capi-
tal?" Continuamos em nossa opl-
nião que Caxambu é o segundo
arqueiro de São Paulo.

"Como v. sa. formaria uma se-
leção dos jogadores que militam
r.os clubes santistas?" Andu, Ar-
tigas e Expedito; Nenê, Brandão-
zinho e Alfredo; Alemãozinho,
Moacir, Bahia, Antoninho e Leo-
naldo. Deslocamos Moacir para
a meia-direita, por ser um cie-
mento de valor, para não ficar à
margem."Edelcio poderia substituir
Baltazar com sucesso?" Acredita-
mos que sim."Domingos podo ser considera-
do,o maior zagueiro do mundo?"
Sim. Mesmo porque o inconfun-
divel "mostre" é considerado o
maior do continente."Que tal esta seleção sul-amc-
ricana: Oberdan, Domingos e Tc-
jera; Iacono, Rui e Waldemar
Fiume; Boyé, Ademir, Heleno,
Jair e Lostau?" Boa.

"Quem é melhor: Simão ou
Lostau?" Lostau, considerado o
mcHhor ponteiro-esquerdo da
America do Sul.

PAULO N. BATISTA — (Capi-
tal) — "Qual o jogador mais tec- ,
nico e de chute mais potente da
equipe do Santos F .C?" O mais j
técnico tanto pode ser Nenê como
Antoninho. O do chute mais po-
tente, é Leonaldo. |"Destas duas linhas atacantes,
qual é melhor Cláudio, Ademir, j
Nininho, Jair o Simão, ou Lula,
Maneco, Heleno, Lima e Chico?" ,
Elas se eqüivalem. j"Que tal esta seleção sul-amc-
ricana Oberdan, Caieira o Renga-
neschi; Rui, Rossi e Waldemar
Fiume; Boyé, Moreno, N. Falcro,
Jair c Lostau?" Boa.

OLAVO HADDAD — (Arara*
quara — São Paulo) — "Não acha
V. S. qtte ao formarem as seleções
que sempre saem neste jornal, de-
veria obedecer à diagonal?" Is-
to o conformo a opinião do leitor,
quo escolhe o» elementos, cujo
desempenho supera ao dos de»
mais, nas diversas posições."Quem é melhor para marcar
o centroavante: Caieira ou Ren-
ganeschi?" Ambos se saem com
sucesso, neste particular."Acha, V. S. que o São Taulo
F. C. poderá levantar o campeo-
nato de 1918 com os elementos
No ataque torna-se necessária a
que possue?" Com a defesa sim.
presença de alguns elementos de
maior valor, principalmente no
comando c na ponta direita.

"Quando começará a campanha
de sócios do São Paulo F. C.?''
Ainda não sabemos.

"Quando André voltará a atu-
ar?" Espera-se que André volte à
atividade, dentro cm breve. .

"Não acha V. S., que leso é um
grande meia?" Sim.

"Pela ordem, quais são os. molho-
res meias direitas, entre Balta-
zar, leso e Árturzinho?" Balta-
zar, pela melhor regularidade
de suas atuações, está em primei-
ro lugar, seguido de leso e, de-
pois, Árturzinho.

VICENTE SAMPAIO DE AL-
MEIDA PRADO — (Jau — São
Paulo) — "Quem é melhor: Gi-
jo ou Andu?" Gijo.

"Osvaldinbo ou
Lccnidas."China ou Silas?

"Silas
nho."Danilo ou Rui
nha-media?" Rui.

"Rui ou Zezé Procopio?" Rui.i
"Rui ou Biguá?" Rui.
"Azambuja ou Palmei?" Pai-'

mer."Noronha ou Dino?" Noronha..,
"Bauer ou Hélio?" Bauer vol-

tou a ser o melhor centromedia
de São Paulo, neste returno.

"Bauer ou Túlio?" Bauer.
"Edelcio ou Gaeta?" Edelcio.,
"Bauer ou Manoelão?" Bauer.-
"leso ou Baltazar?" Baltazar,

no momento. i"leso ou Árturzinho?" leso.
"leso ou Pinga II?" leso.
"Remo ou Lima?" Eles se aqui-

valem, no momento."Teixeirinha ou Rodrigues?"
Teixeirinha.

ou Rui? Eles se

Leonidas?"

China,
ou Osvaldinbo?" Osvaldi-<

no centro da li-

craque mais perfeito
do Sul?" Em porfei-

sendo Doming03

Leopoldo
eqüivalem."Qual ó o
da America
cão, continua
Da Guia."V. sa. não acha que China o
Neca não estão categorizados pa-
ra jogar num clube como o São
Paulo?" Acreditamos que esse3
dois elementos venham a brilhar
na temporada de 1948. Vamos
aguardar"Qual é a melhor linha-media
do mundo?" O amigo não acha
um tanto difícil responder a es-
ta pergunta?"Qual é o melhor goleiro c o
melhor centroavante do mundo?"
Outra pergunta de difícil respos-
ta. No. entanto, Oberdan, como
goleiro e Heleno, como centro-"
avante, estariam no parco."Que tal estas seleções: PauHs-
ta — Oberdan, Caieira e Moacir;
Rui, Bauer e Noronha; Lula, Ie-
so, China, Remo o Teixeirinha.-
— Brasileira — Oberdan; Caieira
e Gerson; Rui, Danilo e Noronha;
Lula, Adenir, China, Jair e Tei-
xeirinha?" O amigo caiu em con-«
tradição. Em sua pergunta an-
terior, duvida que China seja um
elemento para integrar a equipo
do São Paulo com sucesso. E,
agora, escala o avante pernam-
bucano na seleção paulista c na-
cional! Mais atenção, amigo! Se
não nos enganamos, já lhe res-
pondemos, uma vez, que China
não é comandante ideal, apesar
de ser um bom ponteiro direito.i
São regulares, as suas seleções. .

N. R. •— Pedimos aos nossos
consllentes que citem, sempite,
cm suas cartas, qual a seção que
mais apreciam em nosso jornal,
aquela que se sentem mais pra-
zeirosos cm ler. Gratos.

/
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inatLolandG-se na Auto-Escola Jurandir
RUA BARÃO DUPRAT, 516 — (ESQUINA DA AV. SENADOR QUEIROZ)
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Foi no Parque São Jorge que o famoso jogador fez o seu "debut" no onze principal do River Plate

 Coincidência curiosa que uniu dois destinos por uma faceta comum — listava às portas da falen-
cia o pastificio, quando Moreno passou a explorá-lo — A fama foi seu maior agente de publicidade e
vendedora — Já ganhou rios de dinheiro com o futebol — O que ele faz para ser um craque perfeito

— Nilo vá escrever essa piada no seu jornal, heim!,..
r O futebol nacional, de falo, ú nifico <ln lese que estamos uofe-n-
muito propicio o venturoso para dendo. O irrequieto comandante
traques argentinos. Em nosso país 

"milionário" quando aqui chegou
lêm sido inúmeros os futebolistas em fins de quarenta e seis nüo era

portenhos que têm conu-.„uiiio pio- mais que um suplente jver.tuai de
ria, quer se deparando pela primei- Pederneira. Mas no.s jogos de Pa-
ra vez com uma autentica consa- caembu, em visla do afastamento
gração ou alcançando em clubes de Pederneira por contusão, Di
brasileiros um prestigio perdido,' Stefano ocupou seu posto e so cons-
uma gloria que se diluíra perante 

' 
tituiu em todos os prelios n.-> prin-

a opinião argentina, como se fora cipal sensação o no fragolo das <!c-
uma luz que deixou de brilhar o so fesas paulistas. No grando estádio
apagou no anfiteatro do monu- bandeirante despontava issim, rc-
mental cenaeulo esportivo platino, brilhante, uma estrela da constela-
Os homens a destacar são vários e ço argentina. ArJ.omo Sastrc é
todos eles foram consagrados ou outro futebolista platino que con-
reabilitados cm canchas brasileiras, firma aquela nossa afirmação. Dom
O atual centroavante do River Antônio quando desembarcou cm
Platc á um exemplo tipico o mag- Congonhas, om 43, trazia consigo

.^_^ o bilhete azul da consagração ar-
I gentina como craciue de primeira

grandeza ainda em forma. 15 to-
doe se lembram da passagem lu-
minosa, soberbamente dcstoc;.da,'
de- SiÍHre por nosso futebol, depois
de um inicio meio sombrio p de
ler sido dado como imprestável
pelo publico platino. Rafanelli é
outro que espelha cristalinamente
o quanto é propicio para o fute-
bolista argentino o futebol de nos-
sa terra.

A FABHICA ESTAVA FA-
LINDO...

do macarrão falia... Moreno
arrebatava o publico mexicano,

. com sua classe o dons extraordi-
Depois de revelado, Moreno lo- narios de craque. Foi campi-.ão az-

go se tornou no insider direito nu- 
' 

teca em 44. Seu êxito nn terra
,, r, t mexicana foi enorme. Mas More-

mero um da Argentina. Conquís-1 m é ^ um genio muUo afcfUyo e

' Armando Frederico Rcngancs-
chi nasceu em Capitain Savmicn-
to, cidade da província de Buenos
A ires, cm 191(1.

Principiou a jogar futebol cm
Assunção, do Paraguai. Oficial-

viente estreou no clube Central
do Norte, da cidade de Tucumau,
sagrando-se campeão pela quinta
divisão dois anos seguidos.

Ingressou no profissionalismo
em 193,1, jogando pela equipe do
Indcpendientc. Em 19:1', integrou,
a seleção "B" da Argentina, dis-
putando por ele duas particlasa
uma cm Montevidéu, e outra cm
Buenos Aires, no campo do San
Lorenzo de Almagro.

Em 191(0 veio para o Brasil con

tou a meia direita do River como
titular absoluto e n meia tiireita
da seleção portenha. Em pouco
tempo sua popularidade era ire-
mendo, com seu nome respeitado
o ovacionado em toda a Argentio ovacionauo em iuu.i u cuk"'m" j tondimcntos para seu retorno
na. Moreno disputou o campeonato : Rivcl. p]atc_ gua reentríe no
de 35, 3(5, 37 e a cada termino de I qua<jrã0 de camiseta da faixa
Inmnnrarln lll.-li<5 firmo SO tomava I U. J~.. í-« „,-.¦, Ifi n r., UV,„r, r

MORENO TAMBÉM.,.
Já dissemos e todos sobem que

o centro-avante Di Stefano foi
verdadeiramente revelado em Pa-
caembu. Todavia, no quadro do
campeão argentino de 47 existe
ainda um outro futebolista, de for-
midavel fama e excepcionai-; nua-
lidados, que lambem se revelou em
campos paulistas. Este elemento
não é outro senão Moreno. Sim,
Moreno, até o momento ori que

cm 45 saudades fortes do terra na
tal querida começaram a lhe co-.
tucar o coração. Então foi cr.los-
sal a alegria que o inflamou quun-
do uni dia foram iniciados os en-
tondimcntos para seu retorno ao

cs-
_ ru-

temporada mais firme se tornava 
j ))ra deu-se om 46 O publico por-

sua situação de player de grande , ienrio esperou com grande ansie-
marca. Em trinta e oito, como nao c]ncj0 0 reaparecimento do mapnl-
tivesse «ulra ocupação alem do 

| fic0 avant0> o estádio do Atlan-
futebol. Moreno encarou com inte- , {a fjcou a cunha, superlotado na-
resse um negocio que lhe ofere- 

j qUe]a tarde que marcava o rotor-
coram. Estava ganhando regiamen- ] n0 dc Moreno ao onze do River
te com o profissionalismo, puiem p]^iCi Estava tão cheio o estádio

:dinheiro nunca é muito e porque {j0 /\t]am;i) qUe as alambradas que
não tentar aumentar seus lucros cercavam a cancha se romperam,
no comercio? O ramo do _ nego-
cio quo lhe ofereceram não era
mau e alem do mais, pensou Mo-
reno, a sua grande popularidade
havia de o ajudar. E foi dito e
feito. Comprando aquela íabrica
de massas alimentícias, Moreno ad-
quiriu mais uma fonte de renda
magnífica. E o êxito do negocio era
uma decorrência mais do sua

tratado pelo Bonsuccsso. No ano embarcou para o Brasil em 1035.

seguinte transferiu-se para o Flur ";'° passava ^dc 
ilustre de.conhe-

minen.se, conquistando então o ti- cido no futebol argentino. üomo
talo de campeão carioca. Em 19U autentica "pinta de casa do "Clu-

ingressou no São Paulo onde he Milionário'', Moreno jogava no

precipitando no gramado milha-
res de aficionados. O jogo foi in-
terrompido pela policia.
UM TREINAMENTO INTENSO

E BOA SORTE
Perguntamos a Moreno ao que

cio atribuiu suas qualidades excep-
cionais de craque perfeito.

— "Perfeito? Não, não sou um

gSulTS do" queTa qualidade craque perfeito... Tenho sorte,

dos espaguettis e talharmos que felizmente, e treino muito. A pra-
S ri 

"va." 
A fabrica de mass,s que , tica a um treinamento intensivo

Moreno comprou em Buenos Aires,: atribuo minhas qua idades. Pia-

ettava à portas da falência. Seus tico com método racionai a correi-

produtos Unham muito pouca sal- ra, para 
^«^ 

r«^en«a;,-g?

da e não encontravam boa acel- ginástica especial paia a e.astici-

facão na praça. Mas quando pa«- dade. Os exercícios com bola sao

sou para as mãos de Moreno deu- em beneficio da habilidade Com

seomimgre: a industria progrediu Uso, que consta do programa de

cno°memente e as suas mass.s pás- | treinamento de todas> ni ter as-

caram a ser as mais vendidas o ! feiras, consigo manter-me em for-

üáfeS 1' \&.4--<:; y i. '¦'¦:¦':>':¦.-:'}'*'¦¦¦'¦: -a
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MORENO

a colaboração dos cíflV»

atualmente tem sido um dos es-
teios de sua defesa.

Renganeschi sofreu, seu primei-
ro acidente grave no primeiro
treino que efetuou no São Paulo.
Pouco depois de se restabelecer,
contundiu-se outra vea no mesmo
lugar num jogo contra o Flumi-
nense. Isto provocou a extração
do seu menisco.

As partidas mais importantes
que disputou foram, a primeira,
em 193',, pelo Jndepcndiente, con-
ira o Boca Juniors, que terminou
empatada; e pelo São Paulo, con-
Ira o Corintians, quando o tricô-
lor conquistou u "Taça dos Invic-
tos".

Os clubes paulistas que Renga-
veschi mais aprecia são o São
Paulo e Comercial; do Rio, o Fiu-
minense. Aprecia muito o clube
em que ganhou projeção no '•/«-
tebol argentino, o Indcpendientc

Domingos c Noronha são os
elementos de defesa que o eaguei-
ro sampaulino gosta mais de ver
atuar. Quanto ao ataque. Antoni-
nho, do Santos, e Sastrc, são os
preferidos. Dos novos acredita
muito no sucesso do Bauer e de
Nené.

Os técnicos que Renganeschi
mais admira são Joreca, Ondino
Vieira, e Fcola.

O defensor do São Paulo pre-
tende se iniciar como industrial
caso tudo corra como espera, e
ainda pretende jogar muitos anos
futebol.

quadro da Segunda Divisão Ao
se preparar para a excursão, o tec-
nico riverplalense notou quo não
possuía meia. Lago e Lama, os
dois que vinham ocupando o posto
não estavam positivamente em
condições do i ntegrar a equipe.
Fora de forma fisica c lecnicu. Ur-
gia, pois, arranjar-se um substitu-
to. Não cuidou o coach "miliona-

rio" de contratar um <--alor con-
sagrado para ocupar o posto ece-
falo. Moreno, aquele meia titular
do conjunto da Segunda, ^ovia o
nome indicado para cobrir a Ia-
cuna. O grande meia abafou, dei-
xou magnífica impressão o cenquis-
tou o lugar na equipe e na dele-
gação que jogaria no Brasil. Foi no
Parque S. Jorge quo Moreno pela j
primeira vez vestiu a samiseta do
esquadrão principal do River Pia-
te. O nosso publico não o cenhe-
cia, mas não lhe resgateou aplau-
sos.

Não deixa, indiscutivelmente, de
ser uma coincidência bastante
curiosa o que ocorreria onze anos
depois. Um outro astro porti nho
vir se revelar também sob os
aplausos do mesmo publico, veslin-
do a mesma camisa que aque'e era-
que quo debutou em 35 no Parque
Antártica. Moreno c Di Stefano
têm uma faceta comum em seus
destinos.

procuradas.

O ESTÁDIO DO ATLAN TA VEIO
ABAIXO...

ma sempre para as praticas de con-
junto. Nas quartas-feiras também
comumente realizo o treino coleli-
vo. no qual a gente adquiri o cn-
tendimento necessário com os com-

A.6 mil novecentos e quarenta e I panheiros. Para computar os pre-

auatro Moreno permaneceu no Ri- parativos tísicos- eemeos. em to-

ver Nesse ano" devido a um de- das as sextas-feiras faz-se nova-

e, tenlienlo dê ordem monetária, mente ginástica e joga-se basque

o excelente ás foi para o México, tebol. Depois o repouso absoluto,

ganhando luvas fabulosas O con- para fortalecer as energias e o es-

trato que lhe ofereceu o Espanha pinto
foi tão vantajoso que Moreno re-1 k assrrn que
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sorte" e
panheiros...

JO AI GANADO MUCHA
PLATA...

Depois de conversar sobre o fu-
tebol brasileiro,- c o argentino, os
seus craques mais famosos e mai.9
perfeitos, não tendo Moreno que-
rido destacar nenhum elemento
pessoalmente, mas considerando
quo em seu país o no nosso se
pratica o melhor futebol do mundo,
fizemos algumas perguntas indis-
.cretas ao magnífico player.

— 'Quanto já ganhei no futebol?,
Jo ai ganado mucha plata... Mi-
lhares e milhares de cruzeiros, que
sei eu ao certo? Quinhentos mil
pesos, mais ou menos. Empreguei
bom meu dinheiro. Tenho proprie-
dados em' Buenos Aires e um bom
saldo no banco. O meu melhor di-
vertimento? O teatro, cinema o
as... mulheres. Adoro todas elas,
Talvez seja por isso que não goste

.,,.,.,....„-.particularmente do nenhuma... So

»„,„„ «»,„ «i* - ^j- • - £ -" Í SCtaS * "
de macarrão. Enquanto a fabrica I treinamento intensivo, e„i ., i>

M^locTcRUZEíROS DE GRAÇA

Quem chutará a primeira bola na trave?;

Na manh
redação, foi
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de sábado om nossa
sorteado o concurso

Quem chutará a primeira bola
na travo?". Inúmeros concorren-
tos acertaram o nome do meia-
esquerda, do Corintians, Bode e,
foi necessário assim mais uma
voz o sorteio dos cnpãos para. a
indicação do vencedor. Estiveram
em nossa redação as pessoas que
enviarem palpites com o nmnedo

Bodo. Escolhido um dos presen-
tes para retirar da urna uni dos
cupãos foi contemplada a srta.
Stclla,do Oliveira, comerciaria, re-
«idente à Almeda Barão de Li-
meira, 1064, E cia recebeu terça-
feira o prêmio do SOO cruzeiros.
MUNDO ESPORTIVO continua,
dessa forma, distribuindo dl-
nheiro do graça e os concursos que
vem instituindo alcançam grande
êxito.

¦•¦>¦

Centro de reunião da elite paulistana
LARGO PAÍSANDU, 2 7,

TELEFONE: 4=4432
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algo dãoTecidos de raion
RUA GENERAL LECOR, 383-387

RESTAURANTE E P1ZZARIA DE La ORDEM
AVENIDA SÃO JOÃO, 431*

Completamente reformado e sob a nova direção de
MARCELLO GIÁNNI

Grande salão para banquetes e festas mtir/ias
ABERTO DIA E NOITE ^adia

RESTAURANTE CARLINO AGORA COM A MELHOR SEÇÃO PE PIZZARIA
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Os maiores feitos do futebol brasilheiro

PAUUSTAN 4 X ARGENTINOS!
Nova tarde gloriosa para o futebol brasileiro, com a maiúscula vitoria do Paulistano sobre o sele-
òionado portenho — Três gols consignados em apenas cinco minutos, deram ao "glorioso" o magni-
fico triunfo — Tcsoriere, o arqueiro visitante, a figura impar da cancha — Zecchi, Gaslini, Netinho,

Zecchi e Mario And rada, na ordem, os goleadores
Jogo realizado cm 28 do oulu-

bro de 1922, sábado, íi tarde.
1.0 tempo, lxl
Final: Paulistano, txl
Marcação dos tentos: Aos 15 mi-

nulos, Zecchi alue u contagem.
Aos ">.r), Gaslini, aproveitando de
unvi talha de Clodoaldo, empatou
a peleja. Netinho desempatou pa-
ra o Poulistano, Imediatamente
Zccelii aumentou a contagem. Ma-
rio Andradu encerrou, mareando
O 4.0 tento com violento chute.

Quadros: PAULISTANO: Ar-
naldo, Orlando e Clodoaldo; Ser-
gio, Mostres e Abate; Formiga,
Mario Andrada, Fricdenreich, Zee-
Chi e Netinho,

ee de exibições pontilhadas pela
classe o técnica, o "Glorioso"
conseguiu retumbantes triunfos,
no período de sua existência. Foi
considerado, mesmo, o Paulistano,
unia das maiores fortalezas fute-
bòlisticas do mundo. Sua oxcur-

mente, pela técnica, mostrava,
desde o principio, que se desonro-
laria com o equilíbrio propondo-
rando. Os locais, no entanto, ala-
cavam com mais po.sitividade. E,
aos 15 minutos, Mario Andrada,
ipós flntar, espetacularmente, va-

são à França, então, quando fez rios adversários, cedeu o balão, cm
cair, fatalmente, irresistíveis an-
te o poderio do saus linhas, os
mais categorizados conjuntos fran-
cc3es, aumentou a sua fama, tor-
nando-o ainda mais temido.

Foram iniciados e encerrados,
satisfatoriamente, os entendimen-
tos para uma partida entre o
Paulistano e a seleção argentina
que disputara o sul-americano de

ARGENTINOS: Tesorlerc, E. 1922. li' verdade que os portenhos
(Dolll e Castoldi; Chabrolin, Me
dici e Solai i; .1. Cesari, Gaslini,
lieis e Rivet.

Juiz: Servnndo Perez — ótimo.
9

Com seus magistrais feitos an-
te esquadrões famosos de todos
OM recantos, o Paulistano tornou-
+e famoso nomundo inteiro. Mor-

não jogariam com a sua força ma-
ximu. No entanto, não deixava
de ser um selecionado argentino.
A confiança num sucesso dos pau-
listanos, era bem grande, ao mes-
mo tempo que os nossos esportis-
tas temiam uma atuação extraor-
dinario dos platinos.

A peleja, sem agradar inteira-

excelentes condições, a Zecchi. O
valoroso meia esquerda, sem titu-
bear, atirou no canto direito. Pri-
meiro tento do Paulistano e deli-
rio intenso da torcida. Os argenti-
nos reagiram. Por varias vezes,
ameaçaram a perícia de Arnaldo.
Clodoaldo, aos .",5 minutos, no
tentar atrasar a bola para Arnal-
do, apertado por vários contra-
rios, o faz fracamente. Gaslini
chega antes que Arnaldo, impul-
sioniindo o balão para as redes.
1 x 1. O encontro adquire propor-
ções gigantescas, mesmo porque
os dois quadros se empenham a
fundo.

Nova tática empregam os dofcn-
sores do Paulistano, no segundo
tempo. Iniciam, eles, um jogo ra-

pido c desnorteante, com "passes" grande utilidade. Netinho, vivo
cotinuos em profundidade. Esse j inteligente nas jogadas.

QUANDO AINDA PINTAVA NO JUVENIL
LABRUNA SONHAVA EM SER C010 GRANDE SASIRE
Deixou a escola de engenharia para se tornai* um astro da pelota — Baldonedo também
foi um mestre que procurou imitar — Já ganhou 100.000 pesos de luvas — O que irá

fazer depois de abandonar a carreira de craque

padrão chega a desorganizar as
linhas do "onze" argentino, Era
prevista, a qualquer momento, no.
va queda de Tcsoriere. Eis que,
Fricdenreich, frento à meta, não
pode utirar, em virtude da mura-
lha que lhe fizeram os zagueiros.
"El Tigre", então, numa jogada
toda cerebral, serve Netinho, que
vinha na corrida. O ponteiro, li-
geiramente, atirou com precisão,
desempatando a peleja. 2 x 1. Ale-
gria imensa entre os espectado-
res. Imediatamente, Zecchi nu-
menta para três, com incrível pa-
tardo. E, logo depois, Mario An-
drada completava o marcador,
com impiedoso morteiro que Te-
soriere não conseguiu deter. Três
tantos fulminantes, consignados
em apenas cinco minutos,
que significaram para o Paulista-
no um triunfo dos mais enalte-
cedores. Vitoria, nraiscula e indis-
cutivel, do melhor quadro cm
campo. Mais uma gloriosa jorna-
da do Paulistano, que ficaria pa-
ra sempre guaradad na mente de
todos quantos acompanharam
sua vitoriosa existência.

À exceção do centro-medio,

Destacou-se como a figura im-
par da cancha, o goleiro argenti-
no, Tcsoriere, cuju exibição em-
polgou os próprios afic.ionados
bandeirantes, que não pouparam
aplausos ã. sui magnificência.

Você não se recorda...
.,. que a primeira derrota do

selecionado brasileiro no Brasil
foi registrada em 1918, frente aos
uruguaios, pela contagem de um
a zero?

...que o quadro uruguaio cam-
peão de 192* atuou no jogo finai
do sul-americano com a seguiu-
te formação: Mazzali, Arlspe o
Nazzasi; Chierra, Zlbecchl e Al-
zugaray; Urdinaran, Barioco, l'e-
trone, Cea e Romano?

... que a primeira vitoria do
Brasil em jogos do Campeonato
Sul-Americano foi cm 1917, con-
tri» os chilenos, por cinco a zero-.'

... que o quadro do Paulistano
que venceu o combinado uru-
guaio, no campo do Floresta, cm

! Desde 19311 que Labruna vem
integrando com geral êxito a meia-
esquerda do Kiver Plate. Autentica
"Prata de Casa" Císse meia surgiu
na Argentina relembrando os gran-
des craques que a Republica ami-
ga possuiu na posição. Dono de
ciasse invejável, Labruna sendo
positivo tanto quanto os maiores
elementos que pontificaram na sua
posição na terra platina, possui uni
jogo cjue difere de todos os demais
astros que fizeram época na posi-
ção. Ele é u que poderíamos cha-
mar o protótipo da positividade.
Sabendo fazer com o balão ara-
bescos bonitos, dificilmente premeia
o publico com espetacular serie de
fintas. Aplica no adversário tan-
tos dibles quanto exige a jogada
c, no momento azado. es-

"menino você prometo o por isso
nunca deixe de se dedicar parti-
cularmente ao futebol" Não obs-
tante fossem essas palavras valio-
sas, para ele eram supérfluas, pois
Labruna sempre clesejoei ser uni
grande craque.

Conta-nos Labruna que ele era
um grande fã de Baldonedo, de
Sastrc. o "El Maestro" que dei-
xou o São Paulo, e quando ia ver
esses elementos atuar em 37 e 38
procurava tirar os maiores ensi-
namentos possíveis. E, venck.ç jo-
gar. almejava um dia ser um deles.

da Argentina. Foi eim campeonato
duríssimo para o River e Labruna

I que há dois anos vinha sendo ti-

doaldo constituíram uma zaga va-
lente, que soube interceptar, com
galhardia, todas as investidas con-
trarias. Sérgio, na linha media,
foi o mais brilhante. Abate, outra j e com o
figura de projeção. Formiga tor-
nou-.sc a principal arma do ata-
que, exibindo toda a sua pujança.

tular na l.a Divisão e estava na ] Mario Andrada, primoroso ao
expectativa doida de ver jegada extremo, fez verdadeiro carnaval,
a ultima cartada do torneio de 411 principalmente quando fintou se-

E em vista de suas qualidades ex- sado ele leve impressionante vA.ua

e o titulo definitivamente etn mãos
do River Plate. Quando isso
aconteceu ele ficou jubiloso e sen-
tiu a maior emoção de sua car-
reira esportiva.

Foi na seleção argentina eme
Labruna disputou a melhor partida
de sua carreira. Jogando contra um
selecionado uruguaio no ano pas-

cepcionais em 1935 ele foi pro-
movido à 4.a Divisão Especial do
River, nela permanecendo até 1939,
quando foi efetivado no esquadrão
principal riverplatense, para nele

tende o couro ao companheiro co-; se fixar até os dias correntes
locado e eis em grande perigo a
meta antãgonista. . Dessa maneira
se Labruna raramente prodU2 uma
jogada provocantemente hilariante
para a assistência, constantemente
realiza escaramuças cheias de
maestria e fabulosamente frutuosas
para sua equipe. Assim, ele con-
segue ser um dos mais eficientes
elementos do seu quadro, autenli-
co motor a gerar proficiência. E'
por isso que Labruna sempre faz-
se um "artífice"' de vitorias, o
mais completo "insider" dos gra-
mados continentais. Em Labruna
lemos autentica escola de efieien-
cia cem por cento, nos "grounds"
sul-americanos.

RIVER PLATE DESDE
OS 10 ANOS

Desde os 10 anos de idade que
faz parte desse grande grêmio
que é o River Plate. Em suas fi-
feiras foi que aprendeu a contro-
lar o balão de couro. Aprendeu.
não é bem o termo. No River La-
bruna burilou as qualidades que
frouxo do berço. Em 1932. entrou
para o "Clube dos Milionários" a
fim de praticar varias modalida-
des esportivas, pois seu pai queria
que ele aprimorasse seu físico já
que tinha grandes tendência; pa-
ra ser um atleta completo Entran-
do como sócio militante do River
Plate, Labruna se dedicava ao fu-
tebol, ao atletismo e ao cestobol.
Tudo metodicamente, é lógico Mas
era o futebol quo o polarizava

Em vista de os estudos tomarem
boa parte do seu tempo, Labruna
com o tempo ficou dedicando-se
somente ao futebol. E em 1933
era um dos mais eficientes ele-
menlos do quadro de juvenis (na
Argentina chama-se G.a Divisão)
do River Plate. Garoto viril, ro-
busto c bom chutador, desde esse

to elementos contrários, com ab-
soluta lucidez. Fricdenreich, so-
frendo impiedosa marcação dos
zagueiros, 

'soube ser preciso nos
momentos em que o ataque paulis-
tano martelou o reduto final con-
trario. Zecchi, outro elemento de

DUAS ALAS FANTÁSTICAS
Labruna atualmente é intfcgran-

te de uma ala formidável. Como
todos sabem forma com Loustau a
melhor ala esquerda sul-america-
na e, embora nosso partidai ismo
patriótico que deveiia oende! para
Jair e Ademir ou Ajdemir e Chico,
devemos convir que Labruna e
Loustau é a mais completa ala do
continente. Todavia antes de La-
bruna formar essa ala canhota fu-
tebolistica, ele já integrara uma
outra não menos excelente Cons-
tituiu com D'Ambrozio outra ala
que marcou época nos anais es-
portivos continentais.

Depois de D'Ambrozio surgiu
Loustau, e Labruna permaneceu,
sendo no momento insubstituível
em sua posição quer no River Pia-
le, como nas seleções olatinas.

A primeira peça canhota, embo-
ra de grande proemineacia teve
um período reSativamente efêmero
de glorias. Mas com Loustau é di-
ferente e por cento que Labruna
terá um companheiro excelente por
muito tempo, pois como ele. o in-
fernal ponteiro é jovem e estão
presos ao "Clube dos Milionários'"
por laços de muita amizade c mui-
to dinheiro.
ABANDONOU A ENGENHARIA

PARA SER CRAQUE
Uma coisa que ninguém em nos-

sa terra sabe é que Labruna é
quase formado em engenharia Ele
estudou muita matemática, mas
depois que se consagrou, a fim de
se dedicar de forma complete ao
futebol, abandonou os estudos. Por
isso disse adeus aos livros c tor-
nou-se mais assíduo à.s aulas dos"grounds" ...

çao. sendo o autor de dois ientos
de suas cores.-

CINEMA E ESPORTE
Confessou-nos Labruna sua

pouca inclinação por "Cabarets"
e outros soverdouros de saúde. Em
compensação adora uma quadra de j capital <¦ conta 'no
bola-ao-ceslo e uma piscina Frc- '

quenta muito também os cinemas.
Assistier ao filme Gilda varias ve-
zes e concorda que nunca houve
mesmo uma mulher como Gilda ou
melhor como Rita Hayworth Gos-
ta imensamente lambem de Bing
Grosby, Sandrine, Liberlad Lamar-
que, Cantinflas, Sully Moret.o o
Carmen Miranda.

Mestres, um tanto bisonho e sen- \ 191", jogou com Bueno, Orlando o
tindo, certamente, a tremenda res- . Carlito; Sérgio, Rubens e Bene-
ponsabilidade que lhe cabia num dito; Agn-allo, Mario, Frled, Ma-
jogo de tão grande importância, riano e Madurcira?
não teve o desempenho de seus ... que a penalidade máxima
companheiros. Arnaldo esteve foi instituída em 1891 pela As-

tonto na meta. Orlando e Cio- soeiação Irlandesa'.
... que a Associação Atlética

São Bento foi fundada cm 1918,
segundo idéia do padre Katon,
professor do Ginásio São Bento,
e com o concurso dos ex-aluntis
desse estabelecimento de ensino
da Capital?

... que em 1919. 20 e 21 paulis-
tas e cariocas disputaram nada
menos do oito jogos entre sele-
cionados, sendo que os bandei-
rantes não sofreram uma única
derrota'.'

... que os campeões do Ceivie-
nario em São Paulo são o Corin-
tians (l.o quadro), Palestra Cl o
quadro), Grafica (2a divisão,
l.o quadro), Indcpeu.lciiei l (2.0
divisão, 2.o quadro), São Geral-
do (Divisão Municipal), Illo Bran-
co (Divisão do Interior) e Corin-
lians (do Estado)?

. .. que nas olimpíadas de 1923
Johnny Weissmuller já conseguia
nadar os cem metros livres no ex-
truordlnario tempo de 58í3|5?

... que o primeiro encontro que
o Ipiranga disputou na Apea foi
contra o Paulistano, amistoso,
no Velodromo, cm 1914, tendo
perdido por 3x1?

.. . que o São Cristóvão, do Rio,
pelo longo espaço do 14 anos não

nu

TEMEU í
cio

dos
ts ao

Xan-
O ponteiro esquerdo

Paulo chama-se lilliseo
tos Teixeira. Ê casado c pai de
uma linda menina. Nasceu nesta

momento 25
anos de idade. Iniciou sua correi-
ra esportiva no Infantil Pior üa _
Vila Anastácio em 1935. Após ter conseguiu abater 0 Bangu,

ZTlTsZ pToVTLZZ 7":1" 
ufaf três maiores rendas

camveao do «^ 
^.««J. 

do| S^^^SR^»1 
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IZZ noZ*Z tiZTlmml I-"- destra _, Paulistano _ (21
voltou ao conjunto de aspirantes
por onda se sagrou campeão nos
anos de 191,3, 19J,Ii e 191,5. Em
191,3 Teixeirinha participou de
¦vários prelios no conjunto prin-
cipal, tendo poretanto conquista-
do o titulo de campeão paulista
nesse ano. Em 19.1,5 foi lançado
na ponta esquerda do tjuadro ti-

JA GANHOU 100.000 PESOS
ARGENTINOS

Desde que se tornou profrssio-
nal, o famoso meia-esquerda já ga-
nhoii, mais ou menos, L00.000 pe-
sos argentinos. Esse dinheiro Irans-! tular contra o Palmeiras e desde
formado em moeda brasileira .... \ essa época não mais saiu do qua-
(600.000 cruzeiros) não constitui \ dro. E' campeão paulista em
um "record" para toda uma car-]10*5 e 19J'6 »el° tricolor. tí 

/<>*«-
reira já meio longa. Mas Labruna f'' 

internacional tendo dispu-
.. i taáosoube empregar muito bem seu

mil cruzeiros), Corintians x Pau-
listauo (41 mil cruzeiros) e Corin-
tians x Palestra (23 mil cruzei-'
ros) ?

. . . que, da primeira disputa ofi-
ciai do certame brasileiro de fu-
tebol, em 1923, ate 1928, havia
uma só partida final, que ie ren-
lixava impreterivelmente no Rio
de Janeiro?

.. . que, no campeonato nacio-
nal de 23, cm que os paulistas se
sagraram campeões, vencendo o
Rio, na final, por 4 a 0, houve
mais quatro tentos anulados dos

pecúlio e hoje em dia é do:.o de
um pequeno monopólio imobiliário
em Buenos Aires.

TREINADOR. E DO RIVER
SE PUDER

Antes de terminar a entrevista
com Labruna perguntamo-lhe o
que desejaria ser quando abando-
nasse sua carreira como futebolis-
ta profissional. Ele pensou um pou-
co. ficou meio indeciso para dar
a resposta que já estava na ponta
da língua. Mas depois respondeu:"pretendo ser "entreinador" Sim,
técnico do futebol. E do River Pia-
te, se puder".

Para isso vir a acontecer, é cia-
ro que falta ainda muito tempo.
Mas se o desejo de- Labruna se
concretizar e o destino quiser, não

vhá duvida de que o "Clube dos Mi-
lionarios" ganhará um grande

uarios prelios em nossa Ca- j bandeirantes? (Fried (2), Heitor
pilai e no Rio de Janeiro. Fora e Anillcar) ?
do pais Teixeirinha jogou no üru-\ ¦ •• que em 1909 fundou-se a Fe-
i/uai, Paraguai, Peru e Argenti- deração Internacional de Fute-
na. Não 

'pratica 
outro esporte boi, entidade mundialmente re-

alem do futebol e sendo como é conhecida?
um rapaz moderado, sua diversão] ¦ • • <iue o inglês Ltutcliiiison foi
predileta é o cinema. Teve varias Considerado 

um dos mais eticien-
emoções na. carreira esportiva I tes arbitros d° tutcbo1 <m,,hs,a"

, , „„/;,;„ "o tempo da Liga Paulista?mas a maior delas foi sentidal ^ ^^ Iacarde conso
quando o arbitro tnlou o apito q han(leil.iJ,lU.s 

no ,.i!m.
dando por encerrado o preho Sao mU> 1)rasiieiro registrou-sePaitZo vs. Palmeiras, «o qual se em mf} contra os Catarinenses,tornou campeão invicto. Atribui
ainda a esta, o titulo da peleja¦mais importante que já disputou.
Tem grande admiração por seus
companheiros vias dedica um
afeto especial a Gijo. Ao encerrar
.sua carreira esportiva, pretende
continuar com a atividade comer-
ciai que já tem no momento. Não

10 a 0?
... que os cariocas sagraram-so

pela primeira vez campeões bra-
sileiros de futebol em 1924?
...que Squarza, zagueiro que
pertenceu ao São. Paulo e ã Por-
tuguesa santista defendendo pre.
senteniente as cores do L, V. B.,
nunca jogou futehol em seu pais

sofreu, acidente de gravidade,, ac origem, o Uruguai?

"coach". E' o cjue se poderá espe-
| A MAIOR EMOÇÃO E A MAIOR I rar depois de tanta classe, do tan-

PARTIDA ! ta experiência e do tantas lições
tempo já era apontado como tinia í Em 1941 Labruna tornou-se pela dadas no gramado com a nvmero
promessa. Sou treinador lhe dizia: | primeira vez campeão, de futebol' cinco...

mas esteve afastado durante uns
seis ¦meses mais ou menos em
191iS/43} em virtude de uma enfer-
¦midade (/uc contraiu. Admira Vi-
conte PeoJa como técnico c, se-
fiundo seu, pensamirnlo, pretende

...que o jogo de maior conta-
gem que o Brasil tomou parte nas
copas do Mundo, foi cm 1938 con-
tra a Pnlonía, quando vetiremos-
por (> a ">.

que ate 1920 o Campeonato
deixar a pratica do futebol, em i Brasileiro do Remo foi disputado

7j.'üho apogeu. i cm totes-íranches u l remos?
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RIVER PLATE VS. PALMEIR
o sensacional preiio de domí

Depois do amanhã no gramado
do Estádio Municipal do Pacacnv
nu, será travado o terceiro pro-
lio da grande temporada Interna-
cional de futebol, que reúne em
sua disputa os quadros represen^,
t ativos do River Plate, Boca Ju-
niors, Corintians, São Paulo, Pai-
meira.s o Portuguesa do Despor-
tos. O publico esportivo bandci-
jante teve oportunidade de presen-
ciar os dois primeiros encontros
entre o River Plate contra o São
Paulo o Corintians c na tarde de

domingo será brindado com mala
um sugestivo embale. Trata-se do
cotejo entre o campeão argentino
u o Palmeiras. Não será preciso
dizer, que o reforido coti Jo, pos-
sui requisitos suficientes para
agradar intensamente. O Palmei-
ras, com as honras do campeão
paulista, tentará marcar contra o
quadro de Moreno, um resultado
dos mais recomendáveis. Contra
tudo, está, porem, preparado o
River e assim é forçoso se acredi-
tar que os dois pujantes esqua-
drões proporcionem ao aficiona-

¦.¦¦¦'¦;¦¦¦'¦:¦:¦:-¦¦:¦:¦:;:;•¦¦:;:.¦.;.,>áltiti¦ :;;all
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do do esporto das multidões mais
um ótimo Jogo.
CREDENCIADO O ALVIVERDE

Na temporada do l'.)4li, o Pai-
mel ras foi o único clube que com-
seguiu representar eondlgnamen-
te o futebol paulista. Aluando
com desenvoltura e brilho o alvl-
verde logrou derrotar o River Pia-
te pela expressiva contagem de 2
a 1. Foi um feito dos mais altissi-
mos, lembrado sempre com agra-
davel sabor pelo publico esportivo
bandeirante Palmeiras c River
Plato estarão frente a fronte, no-
vãmente, depois de amanhã, cm
Pacacmbu. O River quer revidar

a derrota sofrida o o Palmeiras
por seu turno quer mostrar, mais
uma vez, toda a pujança e pode-
rio de sua representação. A luta
s'rá de igual para Igual <; o deso-
ju de vitoria í mutuo.

COMPLETO O CAMPEÃO
PAULISTA

O Palmeiras, após o jogo do sa-
bado ultimo contra o Vasco, ini-
ciou sua serie de treinamentos pa-
ra medir forças com o River. As-
sim é que no decorrer desta soma-
na esteve o alviverde entregue a
acurados preparativos, podendo-se
dizer que todos os seus defensores
desfrutam do boas condições flsl-

.8

III ¦
ib :¦&1|

A 3,1
ngo 1

cas c- perf Ha forma técnica para
a árdua lula contra o lider do
futebol portenho. Do Oberdan n
Canhotinho, todos estão dispôs-
tos a uma atuação do gala e, lm«
buidof) por esse desejo, não BfirA j
dl fiel! aos alvl verdes a obtenção
de mais um brilhante feito contra
as cores argentinas. Por outro la-
do o River, quer lambem mais
uma vez brindar o amante do es-
porte rei com mais um magnífico
espetáculo o assim não poupará
esforços para se sair alrosamcnto
da. difícil cartada que jogará, na
tarde de depois de amanhã, em
nosso melhor gramado.
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VENEZA — no ano de 1500... Todo o
esplendor... Todo o perigo ... na vida doa
que viveram uma época de aventuras
sem
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Gloriosa como a própria .musica ...
é a historia de um rapaz, uma jovem,
um cão, e o maior violinista do mundo!

SAMUEL GOLDWYN «pzmcZfc

Divina musica
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QUEM SERÁ O "ARTILHEIRO" NACIONAL DAS
TEMPORADAS DO RIVER E DO BOCA EM S. PAULO?
— 500 cruzeiros de prêmio para o torcedor que acertar a
nome do maior marcador do Brasil. Cupão na 4.a pagina.
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